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Náš časopis Nádej 

 

Naše zariadenie sa na 

jeseň 2011 prihlásilo s naším 

časopisom Nádej do 

Celoslovenskej súťaže 

o najkrajší  školský časopis. 

Do Žiliny sme poslali všetky 

štyri čísla časopisu za rok 

2011 v tlačenej, a aj 

elektronickej podobe. Na 

našu veľkú radosť sme 

obsadili tretie miesto a škola 

bola odmenená peknými 

knižnými publikáciami.  

Touto cestou sa naša redakčná rada chce poďakovať všetkým 

prispievateľom z radov detí a pracovníkov RC. 

Redakčná rada 

 



       

 

 Na Mikuláša sa všetky deti tešili. Nevedeli sa dočkať, kedy pôjdu domov. Ja som 

doma nebol, lebo som dostal trest. Mikuláš bol dobrý. V škole sme piekli medovníky a potom 

sme ich ozdobovali. Boli 4 skupiny a v každej sme niečo robili. Ako som vravel, v jednej boli 

medovníky, v druhej sa ozdobovali pomaranče, v tretej sme robili stromčeky z drôtu 

a  v štvrtej zdobili vianočné gule. Potom sme išli do jedálne. Bolo tam folklórne vystúpenie, 

bolo to pekné, aj keď viac zábavné. Potom si ma zobral pán Hedvigy s Adamom, Paťom 

a Frederikom. Potom sme šli do triedy pozerať nejaký film. Po pár dňoch už odchádzali deti 

domov, ostali sme len pár chlapcov a pár dievčat. Po obede sme sa sťahovali na iné skupiny, 

ja som bol na 1.VS.Potom o dva dni boli Vianoce. Robila u nás pani Ďurišová a pán Dunaj 

a u dievčat pán  Chodúr. Pozerali sme rozprávky a po obede sme pripravovali stoly na večeru. 

Na večeru sme mali rybie filé, šalát, opekance s makom, kapustnicu a plno ovocia. Po večeri 

nám pán riaditeľ rozdával  darčeky. Mali sme tam šampón, spray, balzam na pery, arašidy, 

sladkosti. Týmto sa končia moje Vianoce. 

                                                                                               Richard Gaško 3.VS 

 

      Celý deň som sa tešila na večer. Síce som mala trému, lebo sme tancovali- ja, Katka, 

Nika, Marika a Žana. Páčilo sa mi to, veď sme to dosť dlho nacvičovali. Celý náš program bol 

super. Bez pomoci pani Chodúrovej by sme to nemali také, aké to bolo!  Po škole sme sa šli 

do vily prezliecť. Jedáleň už bola pripravená. Ľudia sedeli  okolo a stred bol prázdny.  Keď 

som vošla, v bruchu som mala motýle. Všetci sa pozerali a zrazu to začalo. Nasledoval 

program za programom. Celkom sa mi to páčilo, ale najviac sa mi aj tak páčilo, keď spieval 

pán Hinka s Lenkou. To bolo najkrajšie. Nakoniec prišiel Mikuláš. Cítila som sa zvláštne, 

pretože predsa tam skoro všetci majú 13, 14, 15, ale ja som to brala normálne. Bola som rada 

tomu, čo mám. Dostali sme balíčky a potom sme mali večeru. Od piatej sme mali diskotéku. 

Všetci tancovali a mali úsmevy na tvári. Bola som rada a na chvíľu som sa tešila.  

Neviem, čo už mám písať. Všetko sa skončilo v pohode a všetci sme sa rozišli na svoje 

skupiny. 

                                                                                              Aďka Čelková A2 

 

6.decembra sme mali Mikuláša. Bol to deň, na ktorý sme sa už dlhšie pripravovali s pánom 

Szajkóom. Prišli aj učitelia a vychovávatelia, ktorí nemali službu a nechýbal ani Mikuláš, 

ktorý mal najdôležitejšiu úlohu - nenechať nás hladných / srandy /. Mal som tam viac 

vystúpení, ktoré dopadli dobre, až na tanec. Presne v mojej a Muhiho chvíli pri tanci začalo 

CD-čko sekať. Ten tanec sme odtancovali aj deň predtým v Rimavskej Sobote, tam to 

prebehlo ako - tak. Celkovo to bolo celkom fajn, mohlo to byť lepšie, keby sa zapojilo viac 

detí. 

                                                                                                             Eugen Baláž 3.VS 

 

 



 

 

 

 

V Dome kultúry v RS a v Čerenčanoch sa stretli deti 
so špeciálnymi potrebami, vyrábali vianočné ozdoby 

 

Viac ako 60 detí so špeciálnymi potrebami a 

ich učitelia sa včera dopoludnia stretli v 

rimavskosobotskom Dome kultúry na 

tvorivých dielňach s názvom Vianočné 

konvergencie. 

„Podujatie, ktoré má tradične charakter 

trojdňového pobytu v rekreačnej oblasti 

Kokava, sme tento rok uskutočnili len ako dve 

jednodňové stretnutia.,, Prvé sa uskutočnilo 

pred dvoma týždňami, v piatok 9. decembra, kedy sme tvorivé dielne usporiadali v 

Reedukačnom centre v Čerenčanoch pre všetkých chovancov, ktorých je približne 55,“ 
vysvetlila autorka projektu Regina Špitálová. 

Pre deti z miestnych špeciálnych škôl – slovenskej i maďarskej a špeciálnej triedy zo 

Základnej evanjelickej školy Zlatice Oravcovej si organizátori pripravili štyri tvorivé dielne 

zamerané na výrobu vianočných ozdôb. Počas troch hodín si všetci vytvorili vianočnú guľu 

servítkovou technikou, slávnostne vyzdobili voňavý pomaranč, napiekli medovníky a 

vytvorili hviezdu z korálok. 

„Som veľmi rada, že sa nám napriek nedostatku finančných prostriedkov podarilo udržať 

tradíciu podujatia, ktoré sme sa rozhodli uskutočniť v príjemnej vianočnej atmosfére. 

Podujatie bolo podporené z Banskobystrického samosprávneho kraja, za čo im veľmi pekne 

ďakujeme,“ uzavrela Špitálová a dodala, že pri realizácii pomáhali aj mladí dobrovoľníci. 

Súčasťou vianočného stretnutia bolo aj privítanie Mikuláša a prekvapenie na záver. 

Organizátormi podujatia sú OZ Oxymoron a Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote. 

                                                                                           Zdroj : Rimava.sk  

 

 



Napriek blížiacej sa jari  vráťme sa v spomienkach do predvianočného obdobia 

Predvianočné zvyky a tradície 

11. november - Martin - o Martinovi sa traduje, že 

„chodí na bielom koni“, teda mal by napadnúť prvý 

sneh... O dni Martina je aj veľa                 pranostík:   

- Keď na Martina list zo stromu neopadol, môžeme 

čakať tuhú zimu. 

- Keď na Martina prší a zamrzne, škodí to oziminám 

a pôsobí drahotu. 

- Ak hus o Martine už po ľade chodí, zas okolo Vianoc v kaluži sa brodí. 

- Na Martina medveď líha. 

- Na svätého Martina drž sa, synku, komína. 

- Martin chodí na bielom koni, ak príde na sivom koni (hmly), bude zima striedavá, 

ak na žltom (sucho), príde tuhá zima. 

Podľa novšej  tradície sa na Martina požehnávalo  „mladé“  víno, v súčasnosti sa 

tradícia vracia vo forme  ochutnávky „mladého“  vína. 

 

25. november – Katarína  O počasí na Katarínu sa traduje: 

Katarína na blate a Vianoce na ľade.  

  V tento deň jedli ľudia cesnak a robili s ním kríže 

na dverách, aby boli ochránení pred strigami. S 

Katarínou súvisela aj povera, že v dome, ktorého 

prvým návštevníkom bude žena, bude sa po celý rok 

rozbíjať riad. 

Deň Kataríny bol podľa  gazdiniek najlepším 

termínom na nakladanie kapusty, z ktorej je potom na Kračún (Vianoce)  špičková 

kapustnica.  

Na vidieku dnes ešte kde-tu oprášia ženy a dievky praslice, lebo v minulosti práve 25. 

november býval termínom štartu aj v advente spoločensky prijateľných priadok. 

 

30. november – Ondrej 

Ďalší deň vhodný na čarovanie bol Ondrej. Tento deň 

bol bohatý na veštby o vydaji. Večer sa zišli dievčatá a 



začali s čarovaním, ktorého cieľom bolo zistiť, za koho sa vydajú. 

- Vo väčšej nádobe nechali zovrieť vodu. Hodili do vody kúsky 

cesta, v ktorých boli zakrútené lístočky s mužskými menami. 

Prvý kus, ktorý vyplával na hladinu vody, muselo dievča 

vybrať a prečítať meno budúceho muža. V niektorých 

oblastiach boli čary platné len vtedy, ak tri veci, potrebné k 

vareniu halušiek,  boli ukradnuté, a to múka, voda, drevo. 

- Alebo liali do vody roztavené olovo a pritom hovorili: 

       Lej sa, lej sa, olovíčko, rýchlo, povedz mi o mojom osude   

       všetko!  Hádaj mi dobre, Ondrej, zlatý groš ti zato dám.  

Podľa formy útvaru, ktorý sa vo vode vytvoril, usudzovali, ako bude ich budúci muž 

vyzerať , alebo tiež, akú bude mať profesiu. Ak olovo vytvorilo tvar prsteňa, znamenalo 

to, že sa dievka skoro vydá. 

Zaujímavosťou je, že vo včelárskych rodinách sa namiesto olova lial vosk. Na svätého 

Ondreja sa však práve do týchto rodín nemalo chodiť na návštevy, aby sa im 

neprestali na rok rojiť včely. 

- Večer vybehli dievčence k plotu, triasli ním a hovorili: 

Plote, plote, trasiem ťa, svätý Ondrej, prosím ťa, daj mi tejto noci znať, 

 s kým ja budem pred oltárom stáť. 

Z ktorej strany zabrechal pes, odtiaľ mala mať dievčina budúceho muža.  

O Ondrejovi kolovali aj pranostiky: 

- Ak na Ondreja hrmí, bude málo orechov.  

- Sneh, ktorý napadne na Ondreja, dlho leží, len na Gregora do potoka beží.  

 

4. december - Barbora 

Na Barboru bola známa  veštba:  

- Odlomený konárik čerešne dievky zasadili, polievali ho každý deň. Ak do Vianoc 

konár vykvitol, dievča malo byť do roka nevestou.  

- Večer klopali na chlievy a pýtali sa : Za koľko rokov sa vydám? Po koľkých 

klopaniach sa ozvala ošípaná, o toľko rokov by mala byť svadba.  

- Na deň Barbory ženy chodili po domoch v bielych šatách s husacím krídlom a 

odmetávali všetko zlo a chorobu. 

 

 

 



 

6. december - Mikuláš 

Jeho povesť divotvorcu spôsobila, že sa stal viacnásobným patrónom. Za svojho 

ochrancu ho pokladá Rusko, mnohé mestá nesú tiež jeho meno, napr. St. Nicholas 

v Anglicku, či Liptovský alebo Borský Mikuláš na Slovensku. Svätý Mikuláš bol vďaka 

legendám aj patrónom  námorníkov, obchodníkov, majiteľov záložní, lekárnikov, či 

voňavkárov. Slobodné dievčatá si ho vybrali za orodovníka na základe 

najznámejšieho príbehu z jeho života. Hovorí sa, že istý boháč mal tri dcéry. Keď 

schudobnel a jeho rodina už nemala čo do úst vložiť, rozhodol sa, že z dievčat urobí 

neviestky. Dozvedel sa o tom svätý Mikuláš, zabalil do kusa látky zlato a vhodil ho 

do mužovho domu. To zopakoval trikrát, až kým peňazí nebolo toľko, že sa všetky 

tri dievčatá mohli čestne vydať.  

Na Mikuláša sa tešia najmä deti, lebo sa traduje, že im nosí darčeky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. december – Lucia 

- Na Slovensku sa tradovalo, že Lucia bola najväčšou čarodejnicou. 

Cesnak, ktorý v predvečer ľudia jedli, ich mal chrániť pred zlými silami.  

- Na Luciu sa z domu nič nedávalo a ani nič nepožičiavalo. Veľmi prísny bol aj 

zákaz vzťahujúci sa na požičiavanie a prenášanie ohňa. Posvätný význam ohňa, 



ktorý sa mu oddávna pripisoval, nedovoľoval cudziemu človeku dostať sa v 

tento deň ani len do blízkosti pece.   

- Na Luciu mládenci začali zhotovovať drevený stolček (Lucijný stolček). Každý 

deň až do Štedrého večera sa muselo na ňom niečo robiť, a to bez použitia 

železných klincov. Kto si na tento stolček sadol v kostole za oltár počas 

Polnočnej omše, uvidel, ktoré ženy z dediny sú bosorky. Potom však musel rýchlo 

utekať domov, aby mu bosorky neublížili. Zachrániť sa mohol tak, že za sebou 

rozsýpal mak.  

- Na Luciu mali ženy zakázané šiť, lebo by im 

hnisali prsty. 

- V Liptove a na Spiši ženy v predvečer Lucie 

nepriadli, verilo sa totiž, že ženu, ktorá by tento 

zákaz nerešpektovala, Lucia zahrdúsi.  

- Na Spiši bývalo zvykom, aby si ten, kto chcel 

zbohatnúť, položil večer pred Luciou mincu pod 

pätu do topánky a nosil ju tam až do Štedrého 

večera.  

- Dievčence prezlečené za Lucky (zahalené do bielej plachty a s husacím krídlom v 

ruke) chodievali po domoch a vymetali kúty. Pokladali sa síce za škodlivé, zlé 

bytosti, ktoré však, ak ich domáci pohostili, samy vyháňali z domu nepriateľské 

sily. 

- Dievčatá na Luciu nachystali 13 papierikov, na ktoré napísali mená 13-tich 

mládencov. Každý deň jeden papierik zahodili, a ktorý im zostal na Štedrý deň, 

za toho sa mali vydať.                                              Spracovala Mgr. Porubiaková 

  

 

 

 

 

 

 



 

Adventný veniec...   

 

Slovo advent pochádza z latinského 

adventus - príchod. Začiatky adventu siahajú až 

do 4. storočia, kedy sa oslavoval určitý počet ( 2 

až 6) adventných nedieľ a až pápež Gregor 

Veľký stanovil adventný čas na 4 týždne. 

Symbolom adventného obdobia, ktoré trvá štyri 

týždne, je adventný veniec so štyrmi sviecami - 

tie sa postupne zapaľujú počas štyroch 

adventných nedieľ.  

História adventného venca sa viaže na  Johanna  Henricha Wicherna. Bol teológom 

a vychovávateľom.  Pôsobil ako učiteľ v hamburskej nedeľnej škole. V túžbe postarať 

sa o chudobných ľudí, rozhodol sa zriadiť pre chudobné a opustené deti útulok. Dom 

nazval Drsný dom. Tu boli nielen ubytované, ale sa aj priúčali remeslu. Pretože sa 

neustále pýtali, koľko dní ešte zostáva do Vianoc, vyrobil pre ne drevený veniec s 24 

sviečkami: 19 tenšími - predstavovali všedné dni a 4 hrubšími - symbolizovali štyri 

adventné nedele. Každý deň jednu zapálil a deti už vedeli, o koľko dní príde ten ich 

vytúžený –Štedrý deň. Postupne sa však, z praktických dôvodov, adventné vence 

zredukovali len na štyri sviečky. 

Tie sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ. Najčastejšie sú sviečky 

tmavomodré alebo fialové. Symbolizujú liturgické farby adventných nedieľ. Veniec je 

od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o venci 

ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, kto je 

očakávaný a prichádza zároveň ako víťaz, kráľ a osloboditeľ.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Štedrý deň  
Vianočné obdobie na Slovensku sa podľa našich 

predkov začína uţ štyri nedele pred Štedrým dňom, 

pričom sa kaţdú nedeľu zvykne zapáliť jedna 

sviečka na adventnom venci. 

Vianoce začínajú vţdy 24.12. Tento deň sa na 

Slovensku nazýva Štedrý deň. Štedrý deň, Vilija, 

Dohviezdny deň, Pôstny deň či Kračún sú 

pomenovania 24. decembra odvodené od charakteru 

obyčají, ktoré mali zabezpečiť zdar v budúcom roku, spokojný a blahodarný ţivot. 

Štedrý deň bol začiatkom sviatkov zimného slnovratu. Muţi museli do východu slnka 

pripraviť nové náradie na pečenie, obriadiť dobytok. Ţeny zase upiecť koláče a uvariť 

vianočné jedlá. Od vydarenej prípravy závisela nielen štedrovečerná slávnosť, ale aj 

blahobyt v budúcom roku. Mnohé práce sa spájali s príkazmi, či zákazmi a mágiou 

slova. Domy, domčeky, kuchyne a izby sa ozdobovali zelenou chvojinou, nad stôl sa 

vešal slamený stromček, ktorý postupne v priebehu druhej tretiny 20. storočia 

vystriedal stromček vianočný. 

Počas dňa sa pripravuje večera, dopekajú sa vianočné koláčiky, dokončuje sa 

vianočná výzdoba. Večer sa rodina stretáva pri večeri, ktorá je hlavným bodom dňa. 

Podľa ľudových zvykov sa začínal väčšinou pri východe prvej hviezdy a jej zjavenie sa 

oznamovalo streľbou či zvonením zvonov. Aţ vtedy sa na stole zapaľovala sviečka. 

Kresťanské rodiny sa pred večerou spoločne pomodlia, pretoţe Vianoce sú významným 

kresťanským sviatkom. 

Najvýznamnejším dňom Vianoc je tretí deň po 

astronomickej jeseni (24.12.), kedy začína obdobie 

zimného slnovratu - Štedrý deň. Tento deň mali v 

osobitnej úcte uţ starí Slovania. Spájali si ho s 

rozličnými zvykmi a slávnosťami, ktoré si nakoniec 

prispôsobovalo i kresťanstvo. 

Na Štedrý deň sa opäť stretávame s mágiou. Kaţdý 

sa usiloval vyhnúť sa zlej nálade, zvade, kriku, plaču, pretoţe keby sa vyskytli, po celý 

rok by sa často opakovali. Ráno sa zavčasu vstávalo a všetci sa museli rýchlo obuť, 

pretoţe sa v tento deň nesmelo stúpiť na zem bosou nohou. Odôvodňovalo sa to 

prejavom úcty k zemi. Na Slovensku nebolo oblasti, kde by sa v 

tento deň nehádzala soľ do studne, orechy, chlieb, oblátky a 

cesnak v presvedčení, ţe si tým zabezpečia v studni na celý rok 

dostatok zdravej vody. Viaceré povery súviseli s 

hospodárstvom. Dvor zametali smerom k múru, aby sliepky 

nezanášali vajcia. Aj izbu museli zamiesť novou metlou ešte 

pred zotmením, nie však smerom ku dverám, aby sa nevymietol 

majetok.  



 Rúškom tajomstva a vianočných povier sú opradené zvyky počas Štedrej večere. 

Na štedrovečernom stole by sa mali prestierať taniere do párneho počtu. V 

prípade nepárneho počtu  by si pre posledného stolovníka prišla Smrť.  

 Ľudia kedysi verili, ţe keď na Štedrý deň niečo poţičajú, privolá im to biedu.  

 Avšak nemali by sme odbiehať ani od štedrovečernej večere, aby si pre nás 

neprišla tieţ kmotrička Smrť.  

 Ďalším z rituálov je obviazovanie nitiek o nohy stola. Vtedy sa domu po celý rok 

vyhnú zlodeji.  

 A aby sme mohli bohatí, mali by sme si pod tanier poloţiť mincu alebo rybiu 

šupinu. Naopak, bieda hrozí, keď na Štedrý deň nikoho neobdarujú. 

Slobodné dievčatá by mali dodrţiavať tieto rituály:  

 Počas prípravy večere by mali vyjsť z domu a určite stretnú muţa, ktorý im je 

súdený.  

 Ďalším zvykom je dodrţanie prísneho pôstu. Čím prísnejší pôst, tým skôr 

dostanú dobrého muţa.  

 Ak nevyjdú ani nieto rituály, do tretice je tu posledný: Šupka z jablka sa okrája 

a hodí sa za hlavu. Ktorému písmenku sa potom bude najviac podobať, to je 

začiatočné písmeno mena nastávajúceho muţa. A odkiaľ by mal „milý" prísť? 

Ak zaklope dievča na dvere a ozve sa pes, z tej strany príde jej vysnívaný muţ.  

Rituál hľadania „dievčiny“ máme aj pre muţov. Pokiaľ sa chce ţeniť, stačí, ak zatrepe 

plotom v tichej krajine. Odkiaľ sa ozve akýkoľvek zvuk, odtiaľ príde jeho milá.  

Na štedrovečernom stole u Slovákov nesmú chýbať oblátky, trubičky, med, cesnak a 

jablko. Jabĺčko sa zvykne rozkrojiť na polovičku. Ak sa objaví hviezdička, znamená to 

šťastie a zdravie. Pokiaľ sa objaví kríţik, príde choroba alebo smrť. Pred hlavným 

jedlom nesmie chýbať polievka - rybacia, šošovicová, hrachová alebo kapustnica. 

Hlavným jedlom zvykne byť vo viacerých domácnostiach vypráţaný kapor s 

majonézovým šalátom a na záver dezert - opekance s makom (pupáky). Taktieţ na 

Štedrý deň platí jedno dobré porekadlo: Kto sa celý deň aţ do východu prvej večernej 

hviezdy postí, zaručene zazrie na stene zlaté prasiatko. 

Po večeri si členovia rodiny rozbaľujú pod stromčekom darčeky, ktorými sa vzájomne 

obdarovali. Najväčšiu radosť z tejto časti Štedrého večera majú deti. Pokiaľ sú 

menšie, myslia si, ţe darčeky nosí pod stromček Jeţiško. Keď sú väčšie, zistia, ţe ich 

obdarovávajú rodičia a príbuzní, ale radosť 

z darčekov to nezmenší. Po večeri rodina 

spoločne trávi čas, jedáva sa ovocie, 

koláčiky a rôzne vianočné pečivo. Typický 

vianočný koláč sa nazýva štedrák alebo 

skladaník, je to koláč, ktorý sa skladá z 

makovej, orechovej, lekvárovej a 

tvarohovej vrstvy. Kresťania začínajú 

oslavovať vianočné sviatky Polnočnou 

svätou omšou. Spracovala  D. Porubiaková 



 

Akurát dvadsiateho druhého decembra zrazu 

vykríkli moje meno: ,, Brian Cipár, ideš domov!“ 

Rozlúčil som sa s Denisom, bolo mi smutno, ale na 

druhej strane som bol aj šťastný. Šiel som k pani 

sociálnej, k pánovi riaditeľovi a potom domov. 

V aute som rozmýšľal, aký mám byť doma, 

a rozhodol som sa, že budem sekať dobrotu. Keď 

sme prišli domov, cítil som sa veľmi voľný. Boli sme 

šťastní, ja  a aj moja mama. Cez Vianoce som papal 

dobrého kapra, aj rezeň so šalátom. Na Štedrú večeru som bol u mamy, u starkej, aj u otca. 

Dostal som mobil, veci, play-station a mp4. Na druhý deň som ešte spomínal na kapra, aký 

bol skvelý. Silvester bol srandovný, aj úžasný. Bol som večer doma, pozeral som filmy 

a počúval Európu dva. Celý deň som nespal, keď odrátali dvanásť hodín, šli sme von a púšťali 

sme lampióny, petardy a rakety. Ja som išiel ku obchodu a ku kostolu, kde to tiež búchalo. 

Potom som oslavoval Nový rok. Odhadzoval som aj sneh. Dovidenia nabudúce !!! 

Brian Cipár 

Deň pred Vianocami som odišiel z ústavu do Detského domova v Tornali. Tieto Vianoce boli 

smutné a aj veselé. Smutné boli preto, lebo aj na Štedrý večer boli hádky medzi deťmi a medzi 

dospelými. Dobré boli preto, lebo tam boli moji naj kamoši. Keď som prišiel, tak ma privítali 

ako nikdy predtým. Dúfal som, že som nikomu nechýbal, ale nebola to pravda. Na Štedrý 

večer sme sa najskôr pomodlili a zaspievali Tichú noc. O pätnásť minút sme mali program. 

Niektorí hovorili básne, iní hrali na gitare a na piane, len ja som spieval. Tá pesnička bola od 

veľmi populárnej speváčky Lady Gaga. Text bol Christmas tree, to znamená vianočný 

stromček. Moje želanie bolo, aby som nechal školu a venoval sa hudbe. Najviac mi chýbali 

Katka, Brian a učiteľka zumby Lejla. Vrátil som sa a bol som rád, že tu niekoho mám.  

        Robo Cibuľa 

Ja som vianočné prázdniny strávil doma pri mame a súrodencoch. Začiatok bol nudný, ale 

pomaly sa to rozbehlo. Prázdniny som si užíval vynikajúco, lebo som bol prvýkrát doma na 

Vianoce, odkedy som v zariadení. Prvý vianočný deň som musel chodiť po rodine. Najprv som 

bol u mamy, tam som sa najedol a rozbalil darček. Potom som bol za otcom, tam som sa tiež 

najedol a pripil som si s otcom. Nakoniec som šiel ku krstnej a ku krstnému, tam som bol celú 

noc aj s Vejinou rodinou. U nich bolo fantasticky, chodieval som na počítač s bratrancom, na 

pokec a na facebook. Potom som čakal na Silvester, dopredu som si pripravoval petardy, ale 

nebavilo ma to, dal som to radšej bratovi. Silvester sme strávili na štefanskej zábave, lebo 

otcov strýko sa volal Števo. Nakoniec nastal rok 2012. 

        Miro Lisý 



 

Dňa 22.12. som šiel domov a veľmi som sa tešil na rodinu, že môžem byť s nimi na Vianoce 

a na Silvestra. Vianoce ubehli ako voda, strávil som ich u starkej. Potom som sa tešil na 

Silvestra, lebo mal byť dlhší ako po minulé roky. Keď prišiel ten deň, vybral som sa 

s kamarátom a s bratrancom do 

Kremnice za mamou. Bol to naozaj 

krásny pohľad, ako ráchajú petardy 

a všetko okolo toho. Čo sa týka 

atmosféry, mali naozaj pravdu, bola 

lepšia ako inokedy. Som veľmi rád, že 

som mal možnosť byť doma 

a predovšetkým ďakujem  pánu 

riaditeľovi a všetkým ostatným.  

        Adam Žilinský 

Môj zážitok z Vianoc bol pekný v tom, že môj malý brat Alex mal veľmi veľkú radosť, keď 

zbadal pod stromčekom darčeky. Čudoval sa, ako sa tam zjavili. Na Silvestra som bol 

s kamarátmi na chate na Strehovej, o takej desiatej som prišiel domov, tam moja mama 

žúrovala s kamarátkami. O polnoci sme vyšli pred dom kvôli ohňostroju, ale tento rok nebol 

veľký. Ľahol som si o piatej ráno a zobudil som sa až druhého prvý. Ešte som bol dva dni 

doma, zrazu prišli policajti a zobrali ma sem. Pomaly si zvykám, spoznávam nových ľudí. 

        Tibor Spišák 

Ja som mal ísť domov až 22. decembra, ale pán riaditeľ ma pustil už 21., čo bola pre mňa 

radostná správa. Ale čo z toho, že som išiel o jeden deň skôr, keď som bol polku prázdnin 

chorý. No na Silvestra som bol zdravý ako ryba. Šiel som von do dediny za kamarátmi. Behali 

sme a robili sme všelijaké veci. Na Nový rok som šiel k starkej a prial som jej šťastný Nový rok. 

Už druhého januára šla do Čiech, aj ja som mal ísť, no mali sme sa vrátiť až 16., no tak som 

nešiel. Neprišiel by som načas a nešiel by som domov na jarné. Keď som prišiel späť do RC, 

dozvedel som sa, že pôjdem domov o 9 dní na víkend. A to je všetko.A  ako ste sa mali vy? 

   Jarko Nôžka 

Keď som prišiel domov zvonku, prezliekol som sa, umyl a išiel som chystať jedlo, taniere 

a príbory. A už bol večer, prezliekli sme sa do nového, šli sme ku stolu a jedli sme. Po večeri 

sme si rozbalili darčeky, umyli sme riad a išli sme pozerať telku. O niekoľko dní sme išli von na 

Silvester a púšťali sme s kamarátmi petardy.  Prišiel som až o tretej. Na druhý deň sme išli 

upratovať. 

                                                                                                  Štefan Gavaľ 



 

Keď mi povedali v ústave, že idem 

22. domov, tak som bola veľmi 

rada. Prišla po mňa mama 

a dohodli sme sa, že sa pôjdeme 

niekde najesť. Bola to pre mňa 

veľmi dlhá cesta, lebo som bola 

veľmi nadšená a napätá, nevedela 

som sa dočkať. No keď sme už boli 

blízko domova, akurát som sa 

zobudila. Keď som prišla domov, 

hneď som šla ku kamarátom. Boli 

veľmi radi a skoro ani neverili, že som doma po takom dlhom čase. Kamarátka mala 

narodeniny- akurát osemnástku. Tak sme si povedali, že to musíme osláviť. Išli sme kúpiť 

nejakú vodu a niečo na prečistenie žalúdka. No keď sme oslavovali u nej doma, tak mi bolo 

veľmi dobre. Tancovali sme, púšťali pesničky, rozprávali sme sa, robili sme srandy a až nad 

ránom som sa rozhodla ísť domov, lebo som bola veľmi unavená. Jeden deň sa mi vôbec 

nepáčil- kamarát sa musel  vrátiť do ústavu. Keď som išla nazad, všetci sa prišli so mnou 

rozlúčiť, boli veľmi smutní, že musím ísť. Povedali mi, že sa mám vrátiť  naspäť domov a že im 

budem veľmi chýbať. 

                                                                                                     Veronika Turiničová 

Ja som nič také nezažila. Tieto Vianoce pre mňa neznamenali nič, lebo som nebola s mamou, 

no bola, ale iba pár hodín, a to mi vôbec nestačilo. Bola som rada, že som aspoň doma 

s ocinom a s ostatnými. S mamou som sa stihla len porozprávať, a to bolo všetko. Na Štedrý 

večer som aj tak vedela, že čo dostanem, tak to bolo čudné. Tento rok, keď budú Vianoce, tak 

chcem byť s mamou a so sestrou ako každý rok. Viem, že od mamy  dostanem maličkosť, ale 

to mi stačí, nepotrebujem toho veľa. Mne by stačilo len to,  aby som bola s ňou a so sestrou, 

to by bol darček ! 

                                                                                                  Monika Sedlická 

Moje Vianoce boli veľmi dobré, aj keď som toho veľa nerobil, lebo väčšinu prázdnin som 

strávil v posteli a pri PC. Tak vám opíšem moju jedinú noc , ktorá pre mňa bola veľmi dobrá, 

no ale pre mamu až tak nie. O deviatej som si písal s kamarátmi a s kamarátkami, no prihlásil 

sa môj naj kamarát, pri ktorom som bol pred troma hodinami. Dohodli sme sa, že budeme 

hrať poker po sieti, ale hrali sme väčšinou na druhých, aby sme vyhrali od druhých kredit. Ani 

sme si neuvedomili, že hráme tak dlho, mama už na mňa zo trikrát zahúkala, že mám ísť 

spať, lebo ráno vstávam. Vždy som jej hovoril, že ešte chvíľu, no ale už keď bolo päť hodín, 

tak už kašlala na to, lebo asi tak o štyri hodiny by som musel vstať. Tak sme hrali až do ôsmej 

hodiny. Bola to veľmi dobrá noc a dokonca aj zábavná. 

                                                                                           Frederik György 



 

Najkrajší deň mojich prázdnin bol 24. 

december. Ten deň bol taký zaujímavý, bolo 

mi tak smutno za rodinou. Na Štedrý deň 

som si volal so sestrou a ona sa mi 

v telefóne rozplakala, zaželala mi šťastné 

Vianoce, aj ja som všetkým sestrám zaželal 

šťastné a veselé Vianoce. Potom som musel 

zložiť telefón, lebo museli aj druhí chlapci 

volať. Najviac ma mrzelo, že som nezaželal 

mojej mamičke. Vianočná atmosféra bola 

napínavá. Tak som tu prežil svoje smutné 

Vianoce. Na Nový rok sa všetci veselili, deti kričali a vykrikovali. Ale ja som bol aj tak smutný, 

volal som sestre, aby som jej zablahoželal k narodeninám a povedal jej šťastný Nový rok. Tak, 

to boli moje prázdniny. 

                                                                                              Lukáš Virág 

Ráno bolo úplne dobré, šiel som po bratranca a šli sme na internet. Tam sme si písali 

s kamarátmi na facebooku. Blížil sa obed a šli sme sa najesť. Pri obede sme srandovali, že čo 

ak 2012 bude koniec sveta, tak sme sa smiali, že to nemôže byť pravda. Po obede sme vonku 

púšťali petardy, lenže tie došli, a tak sme sa nudili. My sme mali peniaze, lenže čo s peniazmi, 

keď všetko bolo zatvorené, tak sme si len tak zbehli do mesta a pozreli sme si, čo bude na 

Silvestra. Už bolo šesť hodín, my sme netrpezlivo čakali do deviatej, lebo vtedy začínal 

program v meste. Doma sme si pripili už o deviatej, aby sme stihli ohňostroj v meste o pol- 

noci. Cesta do mesta bola super, lebo všade okolo nás búchali petardy. Postretával som tam 

veľa kamarátov. Potom vyšiel na pódium primátor a zaželal celému mestu šťastný Nový rok. 

Potom odpočítaval a už sa to všetko spustilo. Ohňostroj trval 11 minút a po ňom bola 

diskotéka až do štvrtej rána. Bratrancovi bola zima, tak som ho bol odprevadiť domov a sám 

som sa trepal do mesta. Stretol som dve kamarátky, tak som šiel s nimi. Tento Silvester bol 

pre mňa super.  

                                                                                              Ján Fröhlich 

 

Môj príchod domov bol veľmi pekný, bol som šťastný. Na Vianoce som bol doma pri rodine. 

Na Silvestra som bol tiež doma, ale len do desiatej, potom som išiel von s kamarátmi. Na 

druhý deň som pomáhal ocovi s drevom, potom som sa šiel trochu prejsť do obchodu. Asi 

o týždeň sme dávali dolu stromček. Potom sa mi to už krátilo, tak som bol viac doma, môj 

príchod späť bol smutný, no stretol som kamošov a zvykol som si.  

        Dávid Baláž 



 

Tieto Vianoce boli pre mňa veľmi dobré a zábavné. Po príchode domov som sa veľmi tešil na 

brata, sestru, maminu aj otca, ale hlavne na maminku. Poukladal som si v izbe veci, potom 

som sa šiel najesť a s bratom hrať na dvor. Na Štedrý večer sme si posadali do kuchyne, 

pomodlili sme sa a šli sme jesť. Keď sme dojedli, tak sme sa presunuli do obývačky ku 

stromčeku, kde sme sa odfotili s darčekmi a so stromčekom. Rozbaľovali sme darčeky, ja som 

dostal X boy 260 a veci, moja sestra veci a brat dostal hračky, mamina dostala šampóny 

a otec novú web kameru. Keď už bol Silvester, tak som šiel zobrať petardy a delobuch, z celej 

dediny sme mali asi najkrajší Silvester. Taký pekný strom sme urobili z delobuchov, že celá 

dedina na nás pozerala. Do roku 2012 som si sľúbil, že budem dobrý, keď som sa vrátil, bol 

som smutný, lebo mi chýbala mama. A chcem sa poďakovať ujovi Jankovi, že ma aspoň 

trochu vychoval. 

                                                                                                     David Gottas 

 

Všetko sa začalo 21. decembra, išla som domov na tohoročné prázdniny. Prežila som ich 

úžasne, bola som doma s rodinou. Vianoce boli pekné, máme nového člena v rodine, veľmi 

som sa mu potešila. Keď som prišla domov, hneď som išla k nemu, ale spinkal, tak som 

čakala. Potom som išla za sestrou do roboty, ona ma vybozkávala, vypili sme malinovku a šli 

sme domov. Silvester bol veľmi pekný, o polnoci sme si pripili a ja som išla  von  so sestrou 

a s jej kamarátkami, bolo veľmi dobre. Ráno sme poupratovali a išli sme do obchodu, potom 

to už veľmi rýchlo zbehlo   a začínala škola. 

                                                                                             Kristína Potengová 

 

Moje Vianoce som prežil veľmi pekne. Prišla po mňa babka na aute. Keď som stadeto 

odchádzal, bol som cely rád. Po ceste domov sme sa zastavili na pizzu. Doma ma čakala 

sestra, strýko a jeho priateľka. Vybalil som sa a išiel som pozerať televízor. So sestrou bola 

sranda. Na druhý deň ráno som išiel za sesternicou postrážiť jej dcéru. Porozprávali sme sa 

o všeličom. V ten istý deň som čakal na autobusovej stanici mamu. Išli sme na nákupy. Od 

strýka som si zarobil desať euro. Keď mi mama zavolala, aby som prišiel ku nej, rýchlo som si 

hodil veci a išiel na autobus. Väčšinou som bol u mamy. Hral som sa so súrodencami, behali 

sme po dedine. Na Vianoce som dostal sprej, šampón a čiapku. Mame starká vybrala iné. 

Silvester bol najlepší, lebo sme behali všetci pohromade. Pozerali sme do rána televízor, 

mama a starká si pripili na Nový rok. A keď som už odchádzal, tak som jej spomenul, že 

prídem na ďalšie prázdniny.  

        Nikolas Flekáč 

 



 

Vianočné prázdniny boli veľmi dobré, veľa srandy a všeličo iné 

bolo. Na Vianoce sme jedli samé dobroty, boli aj vinšovačky. 

Doma som pomáhal mame, aby mala drevo, niekedy sme sa 

guľovali a sánkovali. Poobede sme sa chodili prejsť. Môj 

príchod domov bol šťastný, často sme sa hrali so 

súrodencami, bol som veľmi rád, že som ich videl usmievať sa. 

Boli to moje najlepšie chvíle, keď som bol s rodinou. V noci 

sme pozerávali samé rozprávky, ja a sestra Viera sme pozerávali až do rána, aby nám to 

ubiehalo pomaly. Keď sme sa rozprávali o ústave, povedal som, že keď som bol dobrý, tak aj 

vychovávatelia boli  dobrí.V posledný deň som bol smutný, že ich nebudem zase vidieť.  

Dávid Kováč 

Mne bolo doma celkom dobre, až na to, že som sa neskôr vrátila, lebo som bola chorá. 

Vianoce som prežila dobre, aj s Mirom. Najviac sa mi ľúbil Silvester, lebo sme vonku búchali 

petardy. Chodila som sa guľovať s kamarátmi a kamarátkami. Niektoré dni som strávila 

s babkou alebo s Mirom, bolo mi veľmi dobre.  

        Veronika Lisyová 

Deň pred prázdninami sme mali menšie stretnutie so všetkými učiteľmi aj deťmi. Než to 

všetko začalo, prichystali sme chlebíčky a balíčky a všetko sme to priniesli do jedálne. Všetci 

sme sa tešili a mali sme radosť. Medzitým niektoré deti odchádzali domov, tak tu bol taký 

menší chaos, ale napriek tomu to bol veľmi príjemný deň. Potom sme sa presunuli hore, kde 

sme robili paródiu na učiteľov. Bola tam veľmi dobrá atmosféra. Po tom všetkom sme sa 

rozdelili na skupiny a mohli sme si vybrať, čo chceme robiť. Potom som už odchádzala domov, 

bola som veľmi šťastná a mala som veľkú radosť. To je asi všetko.  

        Barbora Souradová 

Prišla za nami Veja, Tonka a Nika, že ideme robiť paródiu, my sme povedali, že môžeme. 

Potom si nás zavolala pani Sivoková s pani Megovou, aby sme im pomohli robiť balíčky 

a chlebíčky. Keď sme to robili, aj sme sa pri tom pobavili. Veľmi ma to bavilo. Potom sme 

urobili tú paródiu a bola to veľká sranda, aj neskôr, lebo niektoré moje kamošky v ten deň 

odchádzali. Chcela by som sa týmto poďakovať pani Sivokovej a Megovej.  

        Barbora Bobáková 

Keď som sa vrátila z vianočných prázdnin, ešte v ten deň, v nedeľu, som sa nejako dotrepala 

k pani sociálnej. Bola to hrozná cesta, obrazne povedané,musela som sa stokrát zastaviť, 

lebo mi volala moja úžasná kamarátka Vierka. Úprimne povedané, chcela by som sa veľmi 

poďakovať pani sociálnej, Chodúrovcom. A to je asi tak všetko.  

        Julianna Hečková 



 

 

 

 

   

        

 

Hneď na začiatku prázdnin som sa snažila vychádzať čo 

najlepšie s mojím ocinom. Bola som aj s mojimi krásnymi 

kamoškami, s ktorými sa mi všetko , čo sme prežili, strašne 

páčilo. Tie kamošky sa volajú Barča, Monča a Vierka. Hlavne 

Barča a ja sme originálne, he-he... 

Na Vianoce som bola u sestry a hneď vtedy som mala šťastný 

deň, ani som sa nenudila, lebo moja neter Saška ma zobrala za 

ruku a chcela sa hrať. Musím povedať, že požičať si materské 

povinnosti nie je moc ľahké, nie je to žiadna zábava, ale 

poriadna zodpovednosť. Ale mám ju riadne rada. Na koniec 

tohto príspevku musím povedať veľké ďakujem všetkým , že ma 

pustili domov. Chýbali mi pán Chodúr, pani Chodúrová a Maja, Ama a Ľubica.                                                                                                               

 

Liana Hečková A2 

 

 

           Moje prázdniny sa začali 22.12.2011. Veľmi som sa tešila aj na cestovanie 

spoločne s Marikou. Konečne som sa dočkala, mohla som ísť domov a stretnúť sa s rodinou. 

Prvý deň som vybaľovala, od radosti som aj plakala, že som doma. Na Vianoce som dostala 

veľa vecí. Najväčším darom bolo, že som bola doma s našimi. Boli sme aj na Polnočnej omši. 

No, už prichádzal nový rok. Na Silvestra som sa dobre zabávala, boli sme v kope s rodinou, 

s kamarákami a kamarátmi. Mojím najväčším zážitkom bolo vidieť prvýkrát tancovať otca 

s mamou, bolo to také pekné. Čo sa mi nepáčilo, že cez prázdniny som bola chorá, mala som 

vysokú horúčku a stále kašlem. Ale nevadí, lebo som bola doma. 

 

Ľubica Rišpánová A2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Moje prázdniny sa začali 22.12.2011. Strašne som sa tešila, že idem domov. Doma som sa 

vybalila a potom prišli kamošky a išla som von. Cez prázdniny som chodila skoro stále do 

obchodov. Vianoce som strávila veľmi pekne. Boli to asi najlepšie prázdniny, ktoré som 

zažila. Tieto prázdniny boli úžasné. Aj keď som sa občas pohádala s rodičmi, tak sme si to 

vysvetlili a bolo všetko v pohode. Bola som rada, že sestra konečne prišla z Anglicka po 

dlhom čase. Aj keď som sa s ňou predtým hádala, mám ju veľmi rada. 

Silvester. No, moc sa mi nepáčil. To už ani nerozoberám, čo sa mi nepáčilo. Nemohla som 

doma spávať. Stále som myslela na ústav, na našu A2 a ešte na jedného chalana, ktorý mi 

strašne chýbal. Cez prázdniny ku nám doniesol brat 2 šteniatka. Bola som rada, lebo je to 

také malé a zlaté. Tešila som sa aj na brata, mám ho strašne rada. Celé prázdniny boli 

fajn. Strašne som rada, že som bola na prázdninách. Konečne som začala lepšie vychádzať 

s rodičmi. 

Tieto prázdniny bolo  B O M B O V É !!!!!!! 

 

                                                  Amuška  Baluchová A2 

 

     

   Na začiatku som si myslela, že to bude 

ľahké, ale keď všetci odišli, tak sa to 

zmenilo. Cítila som sa sama. Vianoce boli 

aj tak pekné, aké majú byť v Čerenčanoch. 

Veď aj my, čo sme tu ostali, nebolo to až 

také hrozné. Dostali sme balíčky a darčeky, 

aj to je lepšie ako nič, aj to si musíme 

vážiť. 

Potom ma prekvapilo, že som mohla ísť 

s pani sociálnou Katkou a s pani 

psychologičkou na výlet do Tisovca. Prvý 

deň sme šli do pizzérie, ubytovali nás 

v hoteli a na večeru sme mali hranolky a rezeň  + uhorkový šalát, paradajky. Na druhý deň 

nákupy v drogérii v obchodnom centre. Tretí deň sme šli na Zbojskú na salaš, a tam bolo 

pekne, objednali sme si na obed, čo sme chceli, a potom sme sa vrátili späť do Čerenčian. 

Tešila som sa na baby z A2 a na Aďku, ktorú mám rada a je mi najlepšia kamarátka. Na 

Silvestra robila pani Chodúrová a prišla aj pani vedúca Fazekašová s dcérou Renkou, ktorá 

fakt bola kočka. Tešila som sa, že som ju videla. Večer som pozerala s Aďkou program 

a ohňostroj. 

Prázdniny boli super, ale je lepšie, keď je A2 pokope. 

 

                                                                                             Katka Kováčová A2 

 

 

       
Na tieto prázdniny som sa veľmi tešila a splnilo sa mi to. Išla som domov skôr. 

Prišiel pre mňa švagor . Doma sme sa všetci vyobjímali, na druhý deň som sa 

išla pozrieť do školy. Nikto ma nespoznal, ale nakoniec bol pán riaditeľ rád, že 

ma vidí a aj ja som rada, že som ich videla. Vianoce boli pekné, všetci sme spolu 

večerali, na Silvestra sme púšťali petardy, štrngli si a popriali sme si všetko 

dobré. Ďakujem učiteľom a vychovávateľom a pánovi riaditeľovi, že súhlasili, 

aby som išla domov. 

 

                                                                                                    Nikola Fíziková A2  



 

 

      

 

 

 

 

        

 

Konečne prišiel ten deň, na ktorý som sa tešila už strašne 

dlho. Celý deň som bola v napätí a akási neistá. Popritom 

som bola šťastná a tešila sa na svojich blízkych. Celý čas 

som pozerala s Adamom film, pán Hedvigy nám pustil film 

o drogách. Prekvapili ma učitelia, čo nám pripravili 

v jedálni chlebíčky a dali nám balíčky. Vážim si to. 

O dvanástej som sa so všetkými rozlúčila a potom aj 

s pani Chodúrovou, ktorá mi cez prázdniny strašne 

chýbala. 

Vo vlaku bolo príjemne, rozlúčila som sa s Ľubkou a šla svojou cestou. Doma som sa nestihla 

vybaliť a hneď som šla do mesta nakupovať darčeky mojej rodinke. Deň ušiel ako voda. 

Keď už konečne bolo 24., bola som nesmierne rada, že nie som niekde zatvorená, ale som 

s tými, na ktorých mi záleží. Na baby som myslela vždy, keď som šla spať, strašne mi chýbali, 

hlavne Lenka a Juliana. Najviac som sa tešila na rozbaľovanie darčekov. Našla som si tam 

voňavku, veci, oblečenie, ale najkrajší darček bol aj tak ten, že som mohla byť s rodinou. 

Ďalšie dni ubehli rýchlo a už bol Silvester. Užila som si ho s rodinou, ale aj kamarátmi vonku. 

Nejdem všetko opisovať, ale bolo parádne. Dala som si predsavzatie, že sa budem snažiť. 

Nastal deň návratu. Bola som aj rada, aj smutná. Prišla som v poriadku. Som rada, že som tu 

a neľutujem ani chvíľu z toho, čo som prežila doma. 

 

                                                                                                          Marika Ráczová A2 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ahoj! Volám sa Brian Cipár. Pochádzam z Hornej Štubne a som tu pre svoje správanie. 

Aspoň si to myslím. Neposlúchal som svojich rodičov a to som vykročil moc zle, ale moc zle. 

Ale som rád, že som tu, v Čerenčanoch, a nie v inom zariadení a tam by som nikdy nechcel 

ísť. Tu sa mám dobre, aj keď mi je smutno za maminou, ale pomaly to zvládam. Bol som na 

Vianoce doma s mamou a bratmi, aj so starými rodičmi. Dostal som mobil a play- station. Bol 

som sa aj sánkovať, ale pomáhal som aj doma. Som rád, že som bol doma a tiež, že som sa 

vrátil v poriadku, smutný ale zdravý. Ako som vystúpil z auta, hneď ma privítal pán Dunaj, 

porozprával sa so starkým a ja som sa rozlúčil a odišli. Cestou dnu sme sa zastavili u pani 

Fazekašovej, hneď ma privítala. Aj na očiach mi videla, že som smutný, ale bola to aj pravda.  

Išiel som na obed. Všetci bolo šťastní, že som prišiel. Pýtali sa ma, ako som sa mal, čo som 

dostal a či mi je smutno za rodinou a za domovom. 

Už teraz sa teším na ďalšie prázdniny a hlavne na maminu. 

 

                                                                                                            Brian Cipár 1.VS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

No, moje Vianoce boli aj  dobré aj zlé. Zlé, lebo ma moja mama 

nezobrala domov, aj keď som mala malú šancu ísť domov ,to mi 

vadí, lebo som tu už 4 roky, ale nikde nebolo tak dobre ako tu. 

Bola som v hrozných zariadeniach. Bola som na psychiatrii 

v Nitre, aj v Poľnom Kesove, aj v Bratislave. Nikde mi nebolo  

tak dobre. Tu v Čerenčanoch je veľmi dobre a chcela by som 

poďakovať pánovi riaditeľovi, pani Fazekašovej a mojim 

vychovávateľom - tete Aduške a pánovi Szajkóovi a ujovi 

Mikerovi. Boli úžasní a starali sa o nás a snažili sa nám 

dopriať, čo mohli. Aby som nezabudla, aj moja mama na mňa myslela a poslala mi mobil 

Hanna Montana. Bol celý nový a veľmi si to vážim, že aspoň niekto ma má rád. A aj jeden 

učiteľ, pán Hedvigy. Ale komu sa chcem poďakovať, tak pánovi Václavikovi. Mám ho naozaj 

rada. 

S pozdravom vianočná   T O N K A  A1 

 

 

 

Moje prázdniny prebiehali takto. Aj ja som bol tu a dali ma na 1.VS a bolo mi tam dobre. 

Zranili ma, že som nešiel domov, ale to je moja chyba. To nie sú posledné Vianoce, boli aj iné 

a užijem si to s mojou rodinou Deti sa tešili na darčeky a aj na jedlo. Vianočná atmosféra 

bola skvelá, ale mne bolo smutno za mojou rodinou, aj za súrodencami. Moje Vianoce boli 

smutné a aj Nový rok bol tiež. Chýba mi rodina, už nechcem stráviť sviatky v domove. Deti sa 

tešili na Nový rok .To je všetko. 

                                                                                    

                                  Lukáš Virág B1 

 

 

Moje prázdniny som si predstavovala doma v kruhu svojej rodiny 

a kamarátov. No, aj keď som ostala tu, sviatky plynuli veselo. 

Pozerali sme TV alebo sme chodili na spoločné vychádzky 

a dokonca som sa veľmi tešila, boli sme v Rimavskej Sobote na 

nákupoch s pani Chodúrovou. Presťahovali nás na 4.VS, spolu 

s A1-kou. Robili u nás aj iní vychovávatelia a aspoň sme sa 

navzájom spoznali. Bola sranda. Nechcela som tu byť a ešte 

doteraz mám také nálady, že prečo som tu musela ostať, čo 

ľutujem. Cez sviatky neboli ani samostatné vychádzky, iba raz 

sme boli s babami . Tak to je všetko. 

 

                                                                                            

Žaneta Siposová A2 

 

 



 

 

Vianoce som prežil v Čerenčanoch. Bolo tu 

celkom dobre, mali sme ozdobený stromček 

a všetko pekne prichystané. Cez Silvestra sme 

pozerali rozprávky a po obede sme si išli 

zahrať florbal. Najviac mi chýbali bratia 

a sestry, no čo už, keď som robil blbosti, tak 

som musel ostať tu. Už druhé Vianoce som 

nebol s rodinou, no môžu za to druhí.  

      

  Lukáš Karvai 3.VS 

Vianoce som strávil v ústave. Večer sme sa poobliekali a išli sme na večeru. Dostali sme 

darčeky a bolo to veľmi dobré. Na vianočnú večeru tu bol pán riaditeľ a rozdávali sa darčeky, 

aj sme sa fotili. Na Silvestra sme šli na výlet do Tisovca. Boli sme v hoteli na obede, potom 

sme ešte išli do mesta, kde sme sa fotili. Boli tam živé ryby. Druhýkrát sme išli na chatu 

a fotili sme sa aj tam.  

        Szilárd Kondáš B1 

Prázdniny som strávil v ústave lebo som prišiel tesne pred nimi. Bolo tu celkom dobre. Bolo 

to také voľnejšie, viac nám dovolili. Na Vianoce sme si všetci sadli ku stolu a začali sme jesť. 

Potom sme dostali nejaké veci, ako napr. šampón, slipy, perá, ponožky a nejaké sladkosti. 

Program cez prázdniny bol celkom dobrý. Hrávali sme všelijaké športy – futbal, basketbal, 

florbal. Na Silvestra sme boli tiež na večeri a o polnoci sme sa s niektorými chlapcami dívali 

von oknom na ohňostroj, čo púšťali ľudia v dedine. Niekedy nám dovolili pozerať dlhšie telku 

a niekedy nie. Ináč sa mi prázdniny celkom páčili.     

Andrej Gašparík B2 

Tieto Vianočné prázdniny som strávil v RC Čerenčany lebo som prišiel tesne pred nimi.  Na 

Štedrý deň mi bolo dobre, ale na večeri mi bolo smutno, že nie som doma. No, čo sa dá robiť, 

už som si tu na to zvykol. Potešili ma aj darčeky. Večera mi strašne chutila, bola veľmi dobrá, 

hlavne tá vyprážaná ryba. Dobrá bola aj kapustnica. Bol to aj môj prvý Silvester, čo som 

nebol doma s rodinou. Najlepšie mi bolo večer, na večeri som sa strašne, ale strašne prejedol. 

Chcel som vydržať až do polnoci, ale tesne pred ňou  som zaspal.  

Ján Gaži B1 

Vianočné prázdniny som strávil v RC Čerenčany už 

druhýkrát. Môj zážitok bol taký, že sme ozdobovali 

stromček, na druhý deň prišiel do jedálne pán Gál 

a fotil nás. Cez prázdniny som bol na dvojke, ale 

chodieval som často na štvorku ku babám. Na 

raňajkách sme sa mali dvojkári fotiť pri stromčeku,  

keď sme prišli, bol stromček plný salóniek 

a medovníkov, no ako sme odchádzali po fotení, tak už 

bol prázdny. Pán Gál a vychoši boli prekvapení, že čo 

to je... Tak to bol môj zážitok z prázdnin. 

                                                                                                                Roman Kováč 3. VS 



 

 

Moje Vianoce boli pestré, pekné 

a zaujímavé. Síce som nešiel domov, ale 

môžem si za to sám. Bolo tu dobre, mali 

sme rôzne programy a rôzne zaujímavé 

podujatia. Vianočné stoly mali prekrásnu 

farbu a nádhernú voňavú arómu. Večeru 

sme strávili v poriadku, bolo to také iné, 

pozerali sme sa z jedného stola na druhý, 

smiali sme sa a mysleli sme na blízkych 

doma. Ja som tu bol prvýkrát na Vianoce. 

Po skončení večere sme šli s plnými 

bruchami na oddiel. Keď prišiel nočný vychovávateľ, tak sme ho privítali  a zaželali sme mu 

šťastné a veselé. Veľmi sa potešil a pustil nás na klubovňu pozerať vianočné filmy. 

                                                                                                       Rišo Gaško 3.VS 

Tohtoročné prázdniny som bol tu. Veľmi mi chýbala rodina, hlavne mama a sestry. Cez 

prázdniny tu nebolo veľa snehu. Prišiel mi balík od mamy. Bolo mi nanič, je mi ľúto, že som 

nemohol byť doma. Cez Vianoce nás pán Gál postavil ku stromčeku, chcel spraviť fotku, ako 

sme odišli od stromčeka, perníky  tam neboli. Na Vianoce sme tu zostali dvadsiati siedmi.  

                                                                                              Dominik Toráč B2 

 

Tohoročné prázdniny neboli také dobré, lebo som nebol doma. Mohol som ísť, ale som si to 

pokazil. Dal som sľub pánovi riaditeľovi, že už nič nespravím, ale som to nedodržal. Fajčil 

som. Keď mi povedali, že nejdem domov, bol to pre mňa veľmi zlý pocit, ale na druhý deň som 

sa dozvedel, že mi príde mama, tak mi to zlepšilo náladu. Bol som veľmi rád, že ju zas vidím. 

Bola veľká škoda, že nemohla prísť s mojím bratom, lebo bol chorý. Vravel som jej, ako je to 

tu, doniesla mi kopu sladkostí. 

                                                                                            Marek Goral 3.VS     

Cez prázdniny som zostal tu, pretože bohužiaľ nemohli pre mňa 

rodičia prísť. Bolo tu celkom fajn. Stále sme pozerali telku 

a chodili do telocvične. Ale spravil som aj jednu veľkú chybu. 

Fajčil som na WC a prišli nám na to, tak som bohužiaľ dostal 

trest. Štedrá večera bola fajn, najedli sme sa a pán riaditeľ 

nám rozdával balíčky. Silvester tu nebol lepší, ako by som mal 

doma, no čo už, nakoniec som ho prespal. Ale aspoň som tu 

mal kamarátov. Nakoniec sme to všetci dobre prežili a sme tu. 

Dúfam, že na tie ďalšie Vianoce už budem s rodinou.  

     Dušan Reichman 2.VS 

Tieto vianočné prázdniny neboli pre mňa tie najlepšie, lebo 

som ich strávil v ústave. Doma by to bolo lepšie, no celkom boli dobré. Silvester nebol dobrý, 

lebo som ho celý prespal. Chodili sme hrávať futbal do telocvične, pozerávali sme televízor. 

Aspoň som tu mal kamarátov a prežil som to. 

    Martin Horváth  2.VS 



 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Najprv som prišiel domov a išiel som do obchodu kúpiť bratrancom pizzu. Potom som 

bol v krčme na malinovku a večer som šiel do izby hrať plejko. Potom boli Vianoce, tak som 

volal so sestrami, s Aničkou a Jankou,  a ešte som volal s mamou. Nedočkavo som čakal na 

Silvestra. Mali sme veľa jedla a nevedel som si vybrať . Potom tie  dni ubiehali a bol som sa 

sánkovať s bratrancami a keď som prišiel, tak mi bolo smutno za sestrami. To je všetko. 

 

                                                                                                Ján Oláh  

 

 

       

Keď som mal ísť na Vianoce, veľmi som sa tešil. Kým  prišla po mňa mama, tak som ju 

vyzeral cez okno. Keď prišiel po mňa pán Horváth, už som vedel, že prišla mamina. 

Doma ma privítali brat, sestra, Nely, proste celá naša rodina. Doma som sa vybalil a šiel som 

na počítač. Na Vianoce som sa tešil. Dostal som pod stromček oblečenie, x-box 360 a hry.  

Na Silvestra som púšťal petardy . Z celej obce sme mali najväčšie delobuchy. 

 

                                                                                                  David Gottas  

 

                

Tak, v RC som už 4 mesiace a je mi tu 

dobre. Už sa začínali vianočné prázdniny a ja 

som sa strašne tešil na rodinu a na kamarátov. 

Deň predtým sme sa pobalili. Prišiel nočný, už 

sme mali spať, ale my sme sa rozprávali, že 

konečne ideme domov a nevedeli sme zaspať. 

Ráno som hneď čakal na budíček. Šli sme po 

raňajkách do školy. V škole som bol krátko 

a prišli po mňa rodičia. Rozlúčil som sa s ujom 

Jankom, šli sme za pani sociálnou a za pánom 

riaditeľom. Porozprávali sme sa a popriali 

šťastné sviatky a išli. Bola to dlhá cesta, ale bol 

som rád, že idem domov. Doma ma privítali i kamaráti zo sídliska a šli sme  von. 

Každý deň som chodil  von.Už sa mi to krátilo, ale stále som na to zabúdal, tak dobre mi bolo. 

Prišiel deň, keď som sa mal vrátiť, ale aj posledné hodiny som si užíval s kamarátmi vonku. 

Domov som prišiel o16.00 a až potom sme šli do RC. Cesta bola dlhá a nudná. Už sme boli 

v dedine Čerenčany a už mi bolo horšie. Rozlúčil som sa s mamou, bratrancom, aj 

s nevlastným otcom. Povedali mi, že to už vydržím. Bol som u pani zdravotnej a ona ma 

poslala  hore na skupinu. Tam ma už privítal ujo Janko. Večer sa mi nedalo zaspať, ale už je 

lepšie. Tie dva mesiace nejako vydržím a už do RC sa nechcem vrátiť.  

 

                                                                                                                        Ján Frohlich 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

No, ja začnem asi takto. Mne bolo doma veľmi dobre, ale mi veľmi chýbal jeden chlapec. 

Bola som pri sestre, ona je ku mne dobrá. Ďakujem jej. Vianoce boli krásne. Chýbal mi môj 

brat. Vrátila som sa, tak som sa tešila na pána Szajkóa  a pani Končekovú, lebo ich mám 

rada. Sklamala som sa, že tu nie je ON, lebo ho veľmi ľúbim a tešila som sa na moju 

kamarátku, ktorú mám veľmi rada, na Barborku. Ešte som chodila von . Ešte ďakujem pánovi 

Szajkóovi za to, že ma  berie na rôzne vystúpenia a to si vážim. Iný by to pre mňa nespravil, 

čo on. 

 

                                                                                          Zlatica Rezmüvešová  

 

 

       

Ako som prežila svoje Vianoce? Bolo úžasne. Prišiel po mňa krstný na kamióne a to som išla 

prvýkrát z RC domov. Po troch hodinách cesty som hneď šla k mojej sestre. Potom ku mne 

prišla mamka a sestry a objali ma a všetko bolo v úplnom poriadku. Kupovala som si veci, 

proste, čo som chcela. Pod stromček som dostala, čo som chcela. Silvestrovala som výborne 

aj s kamarátkami, aj so sestrou. Doma sme si pripili a išli sme von a ľutovala som, že som 

nechodila do školy a teraz to ľutujem, lebo nie som so svojou rodinou. Nejako to už vydržím. 

Je tu dobre, sú tu dobrí ľudia,  aj kamarátky tu mám. Najviac som si obľúbila Barboru 

a Nikolu. Doma bolo fantasticky. Chodila som von so sestrami, ale aj s kamarátkami. 

Ale všetko je v poriadku a už som tu v RC a je tu dobre. 

 

                                                                                     Kristína Potengová A1 

 

 

    

   No, ja začnem takto. Keď ešte bol školský rok 2011, 

tak sme chodili na rôzne vystúpenia a veľmi sa mi to 

páčilo. Spievali sme a aj tancovali na rómskom 

festivale a ďakujem najmä pánovi Szajkóovi, že ma 

zobral. ĎAKUJEM. Cez vianočné sviatky bolo dobre  a 

aj zle. Preto dobre, lebo sme išli na výlet s pani 

sociálnou a s pani psychologičkou. Veľmi sa mi tam 

páčilo, lebo bola tam veľká sranda a chcem vám 

poďakovať. Ďakujem. Páčilo sa mi, keď sme šli do 

Hnúšte pozrieť mojich súrodencov. Aj mi chýbali 

kamarátky, a to Zlatka, Nika, Veja ,Kika, Veronika Turiničová 

a chýbal mi aj  jeden chlapec. Ten chlapec mi veľmi ublížil, ale ho mám aj tak veľmi rada. A 

veľmi ďakujem aj tete Adke za to, čo mi sľúbila cez prázdniny, tak to dodržala. 

 

                                                                                          Barbora Bobáková A1 



 

 

 Pre mňa bol najkrajší deň, keď som sa dopočula, že idem domov. 

V tom momente som sa cítila šťastná, cítila som radosť, ale aj 

bolesť. Moje prvé dni boli celkom dobré, ale po čase som si 

spomenula na pár osôb a v tom momente som chcela ísť späť do RC. 

Ťahalo ma to sem, lebo sa tu cítim veľmi dobre. Ale som bola aj 

veľmi rada,  že som bola s mojimi najbližšími a že som ich mohla 

vidieť a porozprávať sa. Na prázdninách mi bolo veľmi dobre, 

dostala som veľa aj od takých ľudí, od ktorých som to nečakala, ale 

veľmi ma potešili. A to je podstatná vec . Len rodičia mi nespríjemnili 

prázdniny. Keď som sedela v aute, tak som myslela na veci, čo by sa 

mi mohli doma splniť, ale to sa nejako nevydarilo. 

Vrátim sa ku našim vystúpeniam. Veľmi som bola rada, keď mi pán 

Szajkó povedal, že sa môžem zúčastniť tých vystúpení. Preto by som 

sa mu chcela poďakovať a som mu veľmi vďačná za to, čo pre mňa 

urobil za tých pár mesiacov . Na festivale bola dobrá atmosféra, veľmi dobre som sa tam 

cítila a hlavne zabávala.   

      

Barbora Souhradová A1 

 

 

 

    Mne sa najviac páčilo to, že som bola na Vianoce doma. Bola som strašne šťastná, keď som 

uvidela otca a mamu. Škoda, že som nevidela sestru, je mi za rodinou strašne smutno... 

No oni vždy chceli , aby som spievala, lebo už ako malá som mala krásny hlas, ale ja som sa 

vždy hanbila. Až pred pár dňami som bola vystupovať v Kultúrnom dome v Rimavskej Sobote. 

Keď sa  to dopočula mama, teta, sestra, tak boli strašne prekvapené, nechceli mi uveriť.  

Doma mi bolo úplne super, vybláznila som sa, bola  som aj s rodinou, tak to bola paráda.Za 

ten čas, čo som tu, som si našla veľa kamarátov. Najviac si rozumiem so Zlatkou. Mám ju 

strašne rada, aj som si tu zvykla. Som strašne rada, že ma pán Szajkó berie na vystúpenia, 

som mu za to veľmi vďačná, veľmi pekne ďakujem. Som rada, že som spoznala toľko dobrých 

ľudí a  som rada, že sa tu v RC nenudíme. Je tu super. 

 

                                   Monika Sedlická  A1 

 

 

 

    Keď som mala ísť domov na prázdniny, tak som bola veľmi šťastná, že idem domov po 

dlhom čase. Keď som prišla domov, tak ako prvé bolo, že som išla za kamarátmi im povedať, 

že som už doma. Keď som prišla za kamarátkami, tak som bola veľmi rada, že ich už konečne 

vidím. Ubehli tri dni a išla som s kamarátkou do hory na drevo, aby sme mali čím kúriť. Keď 

sme išli do hory, tak po ceste sme stretli diviaka. Hneď sme vyliezli na strom. Potom sme 

zavolali uja a prišiel a odstrelil ho. V dedine sme sa s tým chválili, že sme stretli diviaka. Keď 

som vyšla von, stretla som riadne pekného chalana Romana. Bol to veľmi dobrý chlapec 

a povedali sme si s kamarátmi, že sa ideme trošku spoznať. Tak sme šli na diskotéku. Keď sme 

tancovali, tak prišiel za mnou Roman a začali sme spolu chodiť. To bol môj najkrajší večer. 

Po dvoch týždňoch som sa mala vrátiť. Keď som odchádzala, tak som sa rozlúčila a odišla. 

 

Veronika Turiničová A1 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Moje Vianoce doma boli veľmi krásne. Prežila som ich veľmi dobre. Na Nový rok mi bolo 

smutno, zomrel mi starký. Pod stromček som dostala veci a peniaze. Bola som aj v meste na 

koncerte Rytmus, Popovič a Tina. Chýbala mi Barborka, Zlatka, Veja, pán Szajkó, teta Adka, 

všetci učitelia. Chcela by som poďakovať pánovi riaditeľovi, že nám umožnil ísť na vystúpenie 

s pánom Szajkóom. 

 

Nikola Pustajová A1  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Z RC sme šli: ja, Ferko, Denis, Szilárd a z dievčat 

Katka a Barbora. V hoteli sme bývali po dvaja. Na 

izbe som bol s Denisom a potom so Szilárdom. Šli sme 

do pizzérie, potom sme behali po meste. Všeličo sme si 

pokupovali. Potom sme šli do hotela na večeru. Na 

druhý deň sme šli vlakom na salaš, tam sme si 

objedávali jesť. Ja som si objednal oštiepok so 

slaninou a cibuľou. V živote som nejedol také vynikajúce jedlo. Potom sme boli v Tescu, kde 

sme si kupovali sladkosti a vrátili sa do hotela. Celú noc som prebdel, lebo som nevedel spať. 

A na tretí deň sme prišli späť do Čerenčian. A to je všetko. 

 

Roman Kováč 3.VS 

 

 

 



Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Darujte Vianoce 

Nadácie Orange 

 

Cieľovou skupinou nášho 

projektu boli žiaci RC, ktorí 

v mnohých prípadoch ostávajú 

v našom zariadení aj cez 

prázdniny. Sú z toho smutní 

a veľmi ťažko je im ostať počas 

najkrajších sviatkov roka, Vianoc, 

v našom zariadení. Preto sme im 

chceli spríjemniť tento pobyt 

u nás a navodiť im aspoň trocha tzv. domácu atmosféru sviatkov.  

Dňa 22.12 sme sa všetci kolegovia dohodli, že našim žiakom spravíme krásne dopoludnie. 

S kolegyňou  Megovou sme v utorok odišli na nákup s dlhým lístočkom, kde sme mali 

napísané naše požiadavky a predbežné vykalkulovanie nákladov, aby sme sa zmestili do 

sumy , ktorá nám bola na balíčky a občerstvenie schválená, čiže do 100 Eur. Pani 

hospodárka Stromková  nám dala peniaze, pretože sme ešte peniaze nemali na účte. 

V stredu sme všetko rozbehli. Žiaci ešte nevedeli, čo sa vlastne bude odohrávať. Zobrali 

sme najšikovnejšie dievčatá a začali sme deliť sladkosti do balíčkov. Potom sme si dali 

vymiešať v jedálni   nátierku 

a začali sme natierať 

chlebíky. Dievčatá  boli 

veľmi zručné. Chlebíky sa 

ponatierali, saláma sa na 

chlebíky poukladala aj 

s vajíčkami, ozdobilo sa to 

pekne kápiou a uhorkou, 

ktoré boli z vlastných 

domácich zásob a mohlo sa 

to všetko začať.  



Všetkých 56 detí sme pozvali do 

jedálne, kde mali pekne 

naservírované  chlebíky a balíčky. Na 

úvod oboznámil pán Václavik a pani 

Sivoková, komu za to všetko môžeme 

poďakovať, že vlastne v rámci 

projektu, ktorý nám bol Nadáciou 

Orange schválený, sme im mohli 

urobiť takéto  krásne dopoludnie.  

Odozva ľudí v našom okolí bola veľmi pozitívna. Všetci sa veľmi tešili, že náš projekt bol 

schválený, pretože za RC sme podávali 3 projekty, z ktorých dva projekty boli vlastne 

schválené. Najväčší prínos projektu bol v tom, že v našom okrese sa veľmi ťažko zháňa 

sponzor, ktorý by mal o naše deti a zariadenie záujem. Je mnoho podnikateľov v našom 

okolí, ktorým sa darí niekedy len vlastne prežívať. A preto tá veľká radosť pre deti z RC.  

Veľmi sa však potešili aj z  dobíjacích kariet, pretože môžu zavolať svojím najbližším.  

Na príprave projektu sa podieľal pán Václavik,  pani Sivoková a pani Megová. Musím ale 

podotknúť, že všetci učitelia sa nám snažili vytvoriť také podmienky, aby sme mohli 

projekt naplniť. Naším najväčším zadosťučinením boli svietiace oči detí, ktoré neskrývali 

radosť pri všetkých sladkostiach 

v balíčkoch a obložených chlebíkoch.  

 

Všetci sme mali dobrý pocit, že tieto 

Vianoce na nás niekto myslel a pomohol 

nám splniť sen pre našich žiakov. Hoci 

sme RC, deti umiestnené u nás nie vždy 

môžu za to, že sú v našom zariadení.  

                                                                           

                                                                                                          

Ďakujeme  za celé RC                  

        

 



                    Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Darujte Vianoce Nadácie Orange 

Milé deti a milí kolegovia ! 

 

Vďaka projektu „Poznávanie krás Muránskej planiny“ sa v dňoch 27.12. 2011- 29.12.2011 

šesť detí nášho zariadenia, spolu s pani 

psychologičkou a  pani sociálnou 

zúčastnilo výletu, ktorý aspoň trošku 

spestril ich jednotvárne dni. Snáď im 

dodal aj málinko energie a optimizmu do 

ďalších mesiacov, ktoré plynú opäť bez 

akejkoľvek nádeje opustiť zariadenie, čo 

i len na krátke prázdninové obdobie. 

Zámerne sme na tento výlet vybrali deti, 

ktoré  nemajú rodičov, resp. ich niekde 

majú a niekde  si bez svojich detí v pohode a bez výčitiek nažívajú a aj touto cestou ich 

„pozdravujeme“. Nepokazíme si však kvôli nim náladu. Tieto deti si vážili chvíle, ktoré s nami 

strávili, boli šťastné, že môžu trošku vypadnúť, odreagovať sa od každodenného stereotypu. 

Prežili sme tri krásne dni a či nám bolo spolu dobre? Myslíme si, že reakcie detí pri návrate 

do zariadenia hovorili za všetko. Videli sme veľa zaujímavostí, papali veľa dobrôt, zažili 

srandovné situácie, veľa sa nasmiali, rozprávali sa...  Ale najlepšie bolo, že sme boli  

„vonku“, „na slobode“. Bola to pre nás, „dve dospeláčky“, nová skúsenosť. A bola to tá 

najkrajšia skúsenosť a odmena za 

doterajšie snaženie. Nie, že by sme si 

aj medzi múrmi  zariadenia 

neuvedomovali, akí ste, čo všetko vo 

vás je, že by sme vás, každého 

zvlášť, už trošku nepoznali. Tieto tri 

dni však dokázali jedno- jediné, 

o čom sme boli aj doteraz 

presvedčené. Ako sa s vami dá. Že 

najúčinnejšou výchovnou metódou je 

na vás láska, láska a opäť láska. 

Vedieť vás pochopiť, prijať a rešpektovať vaše nálady, neodmietať vaše názory, pokúšať sa 

vžiť do vašich pocitov, skúsiť precítiť vaše bôle. Vedieť sa pokoriť, ospravedlniť sa, keď aj 

my, dospelí, urobíme chyby. Byť s vami kamarátmi, pred ktorými máte primeraný rešpekt 

a úctu. Boli sme spolu, rozprávali sa, sledovali sme  vás, vaše reakcie, vaše správanie 

jedného k druhému. A boli sme spokojné. S poznaním, že ste každý jeden z vás osobnosťou 



s láskavým srdcom a dušou malých anjelov. Krásne tvárni, formovateľní a „vychovávateľní“. 

So svojimi ľudskými chybami, ale aj ochotou si ich priznávať kvôli niekomu, na kom vám 

záleží. Netúžite po ničom inom, len aby vás mal niekto úprimne rád. Nebolo to vlastne 

prekvapivé poznanie. Ste takí istí ako väčšina ľudí „tam vonku“, ktorí vás často 

neopodstatnene dokážu odsúdiť za vaše životné omyly, nevediac o vás nič.  Presvedčili sme 

sa, že človeku, ktorému dovolíte, aby sa k vám priblížil, ste schopní plniť aj tie 

najneočakávanejšie sny. Tak tomu bolo aj počas tých krátkych troch dní. Nesklamali ste.  

Ďakujeme  vám všetkým, že ste boli úplne úžasní, že s vami neboli absolútne žiadne 

problémy, že sme sa normálne a ľudsky  dohodli na úplne všetkom.  

S Romanom, ktorý je v zariadení zaškatuľkovaný ako večný „prúserár“. Tam ním naozaj 

nebol. Pozorovali sme jeho pedantnosť, jeho radosť z toho, 

že sme ho poverovali zodpovednosťou za tých menej 

šikovných. Pozorovali sme,  ako rástol a bol na seba hrdý. Za 

tých pár dní sme mali pred sebou sebavedomého chlapca, 

vždy pekne upraveného, slušného, o všetko sa 

zaujímajúceho a na verejnosti inteligentne vystupujúceho. 

Snehuliak, ktorého sme spolu postavili, bol svedectvom jeho trpezlivosti, ktorú  tu, 

v zariadení, nevedno prečo, často nemá. Roman, ukáž všetkým, aký naozaj si. Vydoluj zo 

seba maximum sebavedomia a presvedč ľudí okolo seba, že si výnimočný.   

Denis  nás neprekvapil ničím, bol to ten neustále zlatý frfloško,  so životným krédom „nerušte 

moje kruhy“. Väčšinou sa držal svojej milovanej  „pani Ivetky 

psychologičky“, ale túlil sa aj k „tete Katke sociálnej“ a bol  

dojatý, keď sme ho večer, pred spaním, prikrývali perinou, 

hladkali po hlave a zapriali dobrú nôcku malou básničkou. 

Bože, o čo tie deti prichádzajú?! Denis, si zlatý chlapec, 

múdry a verný k tým, ktorých máš rád.  Mal by si však  byť  aj 

trošku kamarátskejší a nemyslieť si, že je vždy a všetko namierené proti tebe. Nehnevaj sa 

na Sziliho za jeho dobromyseľné naťahovanie, v živote sa nebudeš môcť izolovať a budeš 

nútený vychádzať s ľuďmi rôznych pováh a temperamentov. Porozmýšľaš nad tým, však ? 

Vieš, že ti chceme len a len dobre.    

S Tomášom nebol ani najmenší problém, kým neprišla noc. Z fotiek je zjavné, že počas dní 

žiaril ako usmievavé slniečko. Pomáhal nám, bol milý, žiadna 

nervozita, podráždenosť, nebolo potrebné ani sprísniť hlas, 

všetko robil podľa našich predstáv. Keď prišiel večer, začal sa 

báť. Starší chlapci v zariadení ho v noci strašili, že po 

chodbách chodia duchovia, ktorí ho zabijú. Títo duchovia sú 



v telách starších ľudí, ktorí ešte žijú. Jeho strach nebol hraný a nevedeli sme ho dlho 

upokojiť. Myslím si, že takéto zlomyseľné zábavky by ste si, chalani, /vy viete, ktorí/ mohli 

odpustiť a pokúsiť sa vžiť do pocitov  tých, ktorí sú vnímavejší, naivnejší a ktorým dokážete 

svojím nerozmysleným konaním spôsobovať takéto muky. Porozmýšľajte o tom, Tomáš tu už 

síce nie je, ale sú iní „tomášovia“,  ktorí si práve kvôli vám nevedia v noci oddýchnuť. 

Szilárd !  Szili je slobodný ako vietor, malý živel. Pred odchodom sme mali  trošku obavu, či 

nám „nezdrhne“. Nakoniec absolvoval hodinovú samostatnú 

vychádzku v Tisovci, na ktorú sme ho vyslali, aby nám 

pohľadal košík, ktorý niekde zapotrošil Tomáš. Už vtedy sme 

nemali žiaden strach, že sa nevráti. Počas troch dní nám 

porozprával o celom svojom krátkom živote, ktorý je taký 

bohatý na zážitky, že by sa zaň nemusel hanbiť ani „starý 

Berci“, jeho kamarát, bezdomovec. Toto dieťa sa tiež 

nenarodilo zlé, zlé boli len podmienky, v ktorých vyrastal.  Veď to, ako krásne vo všetkom 

napreduje, je toho dôkazom. Je milý, zábavný, bystrý. Trošku sa síce rozkamarátil s Katkou 

a Barborkou a označil ich za netýkavky za to, že pišťali ako najaté, keď ich v tuneli štípal do 

zadočkov. Prejavil sa však ako spolucítiaci kamarát pri nočnom rozhovore s Tomášom, 

ktorému s trpezlivosťou dospelého vysvetľoval, že teta Ivetka a ani teta Katka nie sú starí 

duchovia, ktorí ho chcú zagrgániť, ako si  Tomáš namýšľaľ.  V tom chlapcovi je cit. Dokázal 

Tomáša upokojiť tak, že zaspal. Szili, maradj olyan klassz, amilyen vagy !  

Katka s Barborkou boli naše malé gazdinky, ktoré obhospodarovali chladničku a 

pripravovali desiatu, varili pre všetkých  čajík, skrátka, 

udržiavali „teplo nášho dočasného domova“. Boli vždy ako 

dve svieže kvetinky, vyžívali sa v umývaní sa v teplej 

vode, ktorú sme mohli míňať do zbláznenia. V izbičke mali 

príkladný poriadok, na výletoch poslúchali, na verejnosti 

sa správali distingvovane, ako mladé dámy.  Nebolo treba 

na ne dohliadať, upozorňovať ich. Pózovali jedna druhej 

a nafotili toľko záberov, že sme mali fotoaparát neustále vybitý. Mali to však povolené, malé 

„narcistky“. Že aké sú „sebavedomé“, dokázali v jednej absurdnej situácii s čokoládou, ktorá 

samozrejme zostane naším tajomstvom. Dúfame však, že sme na vás obidve dokázali 

v tomto smere aspoň trošku vplývať. Nemáte dôvod na to, aby ste mali v sebe akékoľvek 

mindráky. Každá z vás je zaujímavou osobnosťou so svojimi nedostatkami, ale aj s krásnymi 

povahovými vlastnosťami, to jediné majte vždy  na pamäti ! Máte všetky predpoklady na to, 

aby ste v živote našli ľudí, ktorí vám budú blízki. Jedna rada. Buďte vždy úprimné 

a dobrosrdečné a zostaňte samy sebou. To je to najdôležitejšie. Ste super baby a sme rady, 

že ste !  



Spoločnú fotku sme si kvôli našim dvom „fotografkám“ nevedeli urobiť, tak nás teraz 

všetkých spolu neuvidíte. Ukážeme vám  aspoň tie, ktoré sme nafotili. V pizérii v Tisovci, na 

salaši na Zbojskej, na Hoteli CZM v Tisovci, kde sme bývali.  

Určite sa ešte niekedy spolu niekde vyberieme. Bolo nám  veľmi  dobre !   

Máme vás rady, decká  !  Vaše teta Kati a teta Ivetka.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisovská pizza je úplný úžas, aj sme 
pochválili slečnu majiteľku, a keďže bola aj 
kočka, aj milá, deti sa s ňou aj odfotili.  

 

Po ceste na  
Salaš Zbojská 
sme objavili  
zázračný  
horský 
prameň... 

...tiež veeeeeeľa snehu 
pod borovicami, v ktorom 
sa Szili a Roman riadne 
vyšantili... 

 

Denisovi bola zima, tak ho 
pani psychologička 
babušila do šálu a kŕmila 
chlebom s paštikou. 

Barborka s Katkou nás navigovali  
k cieľu po koľajniciach... 
....  naše krásne manekýnky. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Volám sa Irma Oračková, 

mám 14 rokov a pochádzam 

z Kežmarku. Je mi tu dobre. 

Som tu preto, lebo som 

nechodila do školy, stále 

som utekala z domu. Našla 

som si tu kamarátky: Lenku, 

Veroniku, Aďu a Žanetu.  

 

Volám sa Andrej Gašparík, mám 

15 rokov. Pochádzam zo Žiliny. 

Do ústavu som prišiel preto, 

lebo som nechodil do školy, 

fetoval som, nechodil som 

v noci domov. Rád hrám futbal, 

basketbal a hokej. Keď som sem 

prišiel, čakal som, že to bude 

horšie. Zvykol som si celkom 

rýchlo, páči sa mi tu a mám tu 

kamarátov.  

 

Volám sa Ján Gaži. Mám 14 

rokov. Som tu preto, lebo 

som nadával učiteľom. 

Mám rád hudbu a šport. 

Pochádzam z Tekovskej 

Breznice. Zvykol som si tu 

veľmi rýchlo, je mi tu dobre 

a mám tu aj kamarátov.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volám sa Tibor Spišák. Mám 

15 rokov a pochádzam 

z Lučenca. Pomaly som si 

zvykol na podmienky RC. 

Našiel som si tu kamarátov, 

ktorí sú z Lučenca: Richard, 

Eugen. Rád športujem, 

počúvam hudbu, rád 

tancujem. Som tu preto, aby 

som sa zmenil.  

 

Volám sa Štefan Gavaľ, mám 13 

rokov. Bývam v Šoltýske u pestúna. Je 

mi tu dobre, rýchlo som si zvykol. Rád 

športujem, zaujímajú ma PC. Som tu 

preto, lebo som utekal z domu.  

 

Volám sa Lukáš Virág, mám 15 

rokov. Pochádzam z Henckoviec. 

Rád hrám futbal, počúvam hudbu. 

Zvykol som si tu veľmi rýchlo. 

Našiel som si tu kamaráta Gottasa.  

 

Volám sa Dušan Reichmann. 

Pochádzam zo Skalice, mám 

15 rokov. Som tu za to, že 

som nechodil do školy 

a nerešpektoval rodičov. Rád 

hrám futbal. Celkom som si 

tu zvykol, mám tu tiež dosť 

kamarátov. Môj dobrý 

kamarát je Martin Horváth.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volám sa Martin Horváth, 

pochádzam z Dunajskej Stredy. Som 

tu preto lebo som robil zle v škole 

a kradol som. Rád hrám futbal. 

Spoznal som tu dobrých kamarátov. 

 

Volám sa Monika Sedlická, 

mám 14 rokov, pochádzam 

z Bratislavy. Som tu preto, lebo 

som nerešpektovala rodičov 

a neučila som sa, proste som 

sa nevedela správať tak, ako by 

som sa mala. Rada spievam 

a kreslím. Našla som si tu 

dobrých kamarátov  a aj 

kamarátky, napr. Zlatku, 

Veroniku a Barboru. 

 

Volám sa Kristína 

Potengová, mám 13 

rokov. Som tu preto, 

lebo som nechodila do 

školy. Pochádzam 

z Trebišova, rada chodím 

na kone a rada sa 

korčuľujem. Našla som si 

tu v pohode baby: 

Barboru B., Veju L., 

Nikolu P. a Zlatku R. 

 

Volám sa Marek Cetl. 

Mám 13 rokov. Som tu 

preto, lebo som bol 

vulgárny, utekal som 

z vyučovacích hodín, neučil 

som sa a bil som sa. 

Pochádzam z Prešova. Rád  

hrám futbal. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volám sa Lukáš Miko. Mám 13 rokov. 

Som z malej dedinky Lelesz. Som tu 

preto, lebo som bol zlý v škole 

a neposlúchal som. Je tu celkom dobre. 

Našiel som si  tu veľa kamarátov. 

 

Volám sa Dávid Luterán. 

Mám  15 rokov. Pochádzam 

zo Svidníka. Som tu preto, 

lebo som nechodil do školy.  

Som tu preto, aby som sa 

konečne polepšil. Chcel by 

som byť čo najrýchlejšie 

s mojou rodinnou. 

 

Volám sa Peter 

Katrenčín,  som zo Žiliny. 

Mám 15 rokov. Som tu 

preto, lebo som chodil 

neskoro domov, drogoval 

som. Potom som išiel do 

Ružomberka a odtiaľ som 

sa dostal do RC. Rád 

chodím von s chalanmi . 

 



 

 

 

Volám sa Andrea Čelková, mám trinásť rokov, som z Detvy, ale teraz bývam v Banskej 

Bystrici. Môj prvý deň tu bol zvláštny. Mala som zmiešané pocity, noví ľudia, prostredie 

a všetko. Spoznala som Lenku Berkyovú a Amu Baluchovú, bola som rada, pretože mi 

v nejakých veciach pomohli. Som tu za veľa vecí, no nerada o tom rozprávam.  

 

Volám sa Alžbeta Horváthová. Bývam na 

Luníku  IX  v Košiciach. Dostala som sa sem 

preto, lebo som nechodila do školy. Zatiaľ 

sa mi tu páči a páči sa mi aj na skupine. 

Som rada, že som mohla spoznať nových 

dobrých ľudí. 

 

Volám sa Gabriel Herceg. 

Bývam v Zlatne. Som tu preto, 

lebo som v škole vymeškal 

veľa hodín a bil som sa. Zvykol 

som si pomerne rýchlo. Našiel 

som si tu  veľa  nových 

kamarátov. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Ama Baluchová 

Prečo 

Prečo ma nechceš, 

prečo ma trápiš, 

prečo ma tak srdce trápi. 

Stokrát som ti povedala, 

že ťa veľmi ľúbim a milujem. 

Si moja láska ! 

Láska moja, ľúbim ťa ! 

Veľmi chcem byť s tebou, 

vymyslela som to o tebe. 

Láska moja, prečo ma tak 

trápiš! 

Chcem sa spýtať teba, 

či ma chceš. ZR 

 

Láska 

Láska, mám ťa rád ! 

Nechcem byť len kamarát. 

Láska, ja ťa ľúbim, 

ja ti lásku sľúbim. 

Milujem ťa viac než ktokoľvek iný, 

keď na teba kukám, srdce ma bolí. 

Som z teba chorý ! 

Tomáš Hakeľ 

 

Pre Riša 

Len teba veľmi ľúbim, 

len teba veľmi chcem. 

Ty si moja láska, 

môj vytúžený sen. 

Teba chcem milovať 
večne, 

len tvoje ústa bozkávať. 

A nikdy neskončiť. 

 

Pre Aďku 

Strašne ťa mám rada, som rada že sme sa 

spoznali. Si super baba, môžem si s tebou 

vždy pokecať. 

Dúfam, že naše kamarátstvo bude trvať 

dlho. 

Teším sa, že na budúci rok tu ostaneš aj ty. 

Mám ťa rada a nikdy na teba nezabudnem. 

 



 

 

 

                 Silvester 

Silvester, rozlúčka s rokom 

Prípitok čaká pod oblokom 

Každý čaká na dvanástu hodinu 

Prípitok, slovo pre celú rodinu 

Predsavzatie k novému roku 

Ohňostroj svieti v každom oku 

Mama, dedo, babka, vnuka 

Celá rodina sa láskou núka 

Niekto to preháňa s veľkým pitím 

No nemusíš piť, aby si tú radosť  cítil 

 V novom roku veľa povinností čaká 

Povinnosť, nepovinnosť, aká -taká 

Škola, sranda so spolužiakmi 

Pripadá byť celkom jasným 

Nový rok dvetisíc dvanásť 

Vážte si život, závisí na nás 

 

 

             Vianoce 

Vianoce, Vianoce, Vianoce  

Často sa to nejako zamoce 

Štedrovečerný pôst celý deň 

Niekto to dodrží a niekto zas nie 

Darčeky, darčeky, darčeky 

Vianoce v našich srdciach sú naveky 

Mikuláš do domu ide komínom 

Zje koláčiky a zas ide von 

Detičky, detičky, detičky  

Rady sú, keď pod stromček majú 

balíčky 

Darčeky láska ťažká chválila 

Eugen pod stromčekom moce 

nohami 

Adam a Muhi  pumpujú svaly 

Salónky, zákusky, veľký rezeň  

Básničku písal pre vás Eugen 8.B 

     

   

             

 



 

 

 

 

V stredu 11.1.2012 sme boli s pani 

Porubiakovou a pani Šerešovou v Rimavskej 

Sobote na výlete v strednej odbornej škole 

obchodu a služieb. Bolo tam veľa 

zaujímavých odborov. Mne sa najviac páčila 

hotelová akadémia. Miešali tam drinky a ja 

som si jeden namiešala. Najviac ma zaujal 

odbor kuchár – čašník a tento odbor by som 

chcela aj študovať priamo na tejto škole. 

Strašne sa mi tá škola páči, bola by som 

rada, keby ma tam prijali, ak budem môcť.  

        Julianna Hečková 8. B 

Dňa 11.1.2012 v stredu sme boli v Rimavskej Sobote v spojenej škole obchodu a služieb. 

Veľmi sa nám  tam páčilo, hoci každej sa páčilo niečo iné. Mne sa páčilo miešanie drinkov. 

Boli sme tam ôsmačky, bolo nás sedem, šli sme autobusom z Kľačian. Boli tam dievčatá, 

ktoré nás aj namaľovali a spravili nám rôzne účesy. Veľmi sa mi tam páčilo a mala som pekný 

deň. Veď máme aj pekné fotky.  

       Žaneta Šípošová 8. B 

Ráno sme vyrazili celá 8.B do 

Rimavskej Soboty na deň 

otvorených dverí. Prišli sme tam, 

kde nás privítala jedna pani učiteľka 

a vysvetľovala nám bližšie 

informácie o ich škole. Niektorých 

zaujalo miešanie drinkov, 

niektorých maľovanie, či lakovanie 

nechtov. Potom sme chodili ešte po 

rôznych školách a všade sme sa 

dozvedeli niečo nové. Najviac z toho 

sa mi páčila práca kozmetičiek,  

bolo to super. Ďakujeme pani Porubiakovej a pani Lakatošovej, že nám to umožnili. 

                                                                                                 Lenka Berkyová 8. B 



 

 

 

 

 

 HP 

 

Takže dňa 19.1.2012 sme išli s pánom Szajkóom na volejbal. Istý čas som sa bála, ale darmo 

tí ľudia kričali, že fuj Čerenčany, aj tak sme hrali. Aj po mne strašne kričali: ,,Fuj, nedáš !“, 

ale ja som zobrala silu a nepokazila som podanie ani raz. Prvý zápas sme mali  veľkú šancu 

vyhrať, Amka sa  síce kus vzdávala, ale ja som jej povedala, že to dokážeme. Prvý zápas sme 

prehrali, ale druhý zápas sme vyhrali a tretí bola remíza. Mali by sa nás radšej báť, lebo 

teraz to vyhráme za nášho trénera pána Hedvigyho. Chýbal nám kus benzínu, poprosili sme 

pána údržbára Ondra, aby nám išiel kúpiť. Veľmi sme sa všetky snažili – ja, Amuška, Ľubka, 

Aďka a Veronika Turiničová. Ten rozhodca asi chválil mňa a Amušku. Bola som veľmi 

prekvapená. My to určite vyhráme, to vravím ja – ako Selena Goméz – Tonka Balážová. Za 

nášho trénera to dokážeme. 

Tonka Balážová A 1 

Šli sme 19.1. do Rimavskej Soboty hrať volejbal. Keď sme odchádzali, boli sme nervózne, že 

prehráme. Ako sme išli s pánom Szajkóom v aute, došiel  nám benzín. Museli sme zastať 

a povedať pánu údržbárovi, nech ide kúpiť. Po príchode do Rimavskej Soboty sme išli  do ZŠ 

Pavla Dobšinského. Mali sme asi dvadsať minút na rozcvičenie. Prvý zápas sme začali hrať 

okolo desiatej. Prvý zápas sme prehrali, no nevzdali sme sa, a hrali sme ďalej. Druhý zápas 

sme vyhrali dva nula. Bola som veľmi rada, že sme ukázali, že aj my vieme hrať volejbal. 

Tretí zápas sme hrali s gymnáziom, ktorý sme remizovali. Keď pôjdeme druhýkrát, asi bude 

lepšie ako teraz a podáme lepší výkon. Chcela by som sa poďakovať pánovi  Hedvigymu, že 

sa nám venoval s tým volejbalom a naučil nás veľa nových vecí. Škoda, že ste tam neboli, ale 

aspoň nás povzbudzoval pán Szajkó a pán kuchár.  

        Ľubka RišpánováA 2 

Šli sme na volejbal do mesta a bolo super. Bola som strašne rada, že konečne bola mestská 

liga. Keď sme tam prišli, mala som strašnú trému, ale nejako som to zvládla. Prvý zápas sme 

prehrali, no to mi nevadilo, strašne som chcela poraziť Dobšinského, čo sa nám aj nakoniec 

podarilo. Bola som rada, že tie dievčatá, ktoré tam boli prvýkrát, sa nezľakli a zahrali veľmi 

dobre. Strašne sa teším, keď bude ďalší zápas vo volejbale.  

Som rada, že na skupine A2 sú také pohodové dievčatá. Možno sa hádame, ale máme sa strašne rady. Som 

rada, že som na tejto skupine. Ďakujem vám, baby, že ste dobré kamarátky. Mám vás rada !  

Amita Baluchová A 2 

Mestská volejbalová liga je opäť tu! 

Baby,  sorry, prvého kola som sa nemohol zúčastniť, ale na druhej strane 

ste to zvládli na výbornú. I keď ste nevyhrali všetky zápasy, s výkonom 

môžete byť spokojné... Máte pred sebou ešte dosť kôl, tak už len  aby ste 

trénovali a hlavne zodpovedne...                                 Všetko dobré  prajem... 

 



                                               
Myslím si, že zumba poteší deti, ktoré sa radi pohybujú ,a to sme tu všetci. Hneď ,ako som prišla do 

RC v Čerenčanoch, bol pre mňa krok vpred. Zumba nás veľmi potešila hlavne preto, že nemáme možnosť na 
ňu chodiť a teraz máme možnosť vyskúšať si niečo nové. Pre dievčatá je zumba výhoda, hlavne pre tie, ktoré 
si chcú zlepšiť postavu, majú na to možnosť.   

 

Tak, baby, do toho, o chvíľu je tu leto ! 

Na zumbe máme perfektnú cvičiteľku Leilu, ktorá bude onedlho maturovať.  

Leili, zmaturuj čo najlepšie!  Leila má dobrú výdrž a povzbudzuje nás v tom, aby 

sme vydržali a dotiahli to do konca. Pripravila nám zostavy primerané nášmu veku. 

V decembri sme mali aj zumba - maratón a odmenou nám bol pekný zumba -  

náramok. 

Lenka Berkyová A2 

 

  V RC bola dobrá akcia - zumba. Prihlásil som sa tam 

hlavne kvôli dievčatám. Vedel som, že tam budú 

všetky. Bolo tam dobre, naučil som sa niečo, aj keď 

som veľmi nedával pozor, ale každý si stade niečo 

odniesol. Dokonca aj pani Fazekašová bola tam každý 

piatok. Bola tam aj pekná cvičiteľka zumby a po 

dvoch mesiacoch, tesne pred Vianocami, sme od nej 

dostali náramky s nápisom „zumba“, bolo tam naozaj 

dobré. 

 Frederik György B1 

Nedávno sme sa dozvedeli, že budeme mávať zumbu. Veľmi sme sa tešili, lebo 

o zumbe sme už počuli, aj sme ju videli v televízii. Ale na vlastnej koži sme to 

nevyskúšali. Hneď nám dodalo chuť,  keď sme uvideli našu trénerku Lejlu. Vie sa 

veľmi dobre hýbať, je vyšportovaná, všetko, čo robí, robí zo srdca pre nás. Keď 

nám ukazovala kroky na prvú pesničku, všetci boli šťastní, že môžu niečo nového 

a zaujímavého vyskúšať. Cez zumbu mávame aj také menšie prestávky, aby sme sa 

mohli napiť. Na konci nám dá stále takú pomalšiu pesničku na uvoľnenie svalstva, 

aby sme nemali svalovku. Keď sa skončí zumba, všetci rozprávajú iba o tom, že 

kedy bude zase. Zumbu mávame v piatok poobede. Nikdy som si nemyslela, že 

budem môcť niečo takéto zaujímavé a zábavné vyskúšať. Je to niečo užitočné, 

lebo dodáva energiu a spríjemňuje deň.                                   

Marika Ráczová A2  
 



 

   

         

 

 

 

 

 

 

Môj idol je Selena Gomez a Justin Bieber. Neviem, 

ako som si obľúbila ich dvoch, ale prvý bol Justin 

a druhá bola Selena Gomezitka. Asi mi neuveríte, 

že ich mám radšej ako moju sestru a Justina 

Bieberka ako môjho brata. Mojím snom je vidieť 

ich na vlastné oči, možno ich raz uvidím vo svojom 

živote. Moja pieseň je od Seleny -Mix naturaly a od 

Justina pieseň Baby. Vždy sa viem pri tom 

rozplakať. Pán Hedvigy si urobil minulý rok zo mňa 

malú srandu. Povedal, že Justin Bieber je 

ubytovaný v Zlatom Býku, a  ja som uverila. Od 

Seleny Gomez sťahujem za hodinu 100 fotiek. Asi 

mi neuveríte, ale je to pravda. Mám ich rada a viem 

niečo po anglicky. Fan like you. 

 

                        

                                             Tonka Balážová A1 

 

 

 

 

 

 

 

Ahoj, volám sa Róbert Cibuľa.  Toto je 

môj 2.príspevok. Teraz píšem o tom, ako 

som sa zmenil v RC Čerenčany. Chcel by 

som poďakovať pani Lisyovej a pani 

Chodúrovej. Tieto tety mi dali veľa do 

môjho života, takže veľká vďaka. Vďaka 

nim som šiel domov. Lebo som sa nekrotil 

a ak by som ďalej papuľoval, tak by som 

nešiel do domova. Inak zmenil som sa 

v správaní, mám lepší poriadok, 

nepapuľujem tak. Bol som veľmi rád, keď 

som išiel. Na Vianoce som si neželel nič, 

len aby som bol doma a videl mojich kamarátov. To bolo moje veľké prianie. Som šťastný, 

lebo som bol doma, a do konca februára to vydržím. 

 

 

                                                                                                                 Váš Robko  1.VS  



 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

Keď nie si so mnou, 
keď si tu nebol, sníval sa mi krásny sen, ten 
sen bol o Tebe a o nás. 
Chýbal si mi každú minútu a sekundu. 
Za Tebou by som aj na kraj sveta šla. 
Keď nie si so mnou, stále sa trápim. 
 
Tak veľmi si mi ublížil, ale za lásku sa 
musí aj trpieť. Mňa to v srdci veľmi bolí, že 
si mi veľmi ublížil. 
Keď nie si tu , trápim sa veľmi, 
bojím sa, že si mi nebol stále verný. 
 
Ty si tam a ja som tu, 
je to smutné, keď nemôžeme byť spolu. 
Srdce mi plače, oči sa nesmejú, chcem ,aby si 
už prišiel a aby sme boli už stále spolu. 

 
 
Ľúbim Ťa vždy, keď úsmev Tvoj vidím, 
v mojom srdci veľmi radosť cítim. 
Si ako droga, čo každý deň mi treba, 
si ako anjel, čo padol mi z neba. 
Srdce ma bolí tak ako hlboko  v mori. 
 

                                                                                                                                     

   

Anonym   

 

 

 

 

 



 
                
 
 
 
 
 

 

Medzi desiatimi vybranými druhmi smiechu iste nájdete i ten svoj. Prečítajte si, čo na vás 

prezrádza: 

 

1. VkIadáte si pri smiechu malíček medzi zuby? 

Znamená to, že sa radi zaoberáte sami sebou a ste radi stredom spoločnosti. 

 

2. Zakrývate si pri smiechu ústa? 

Máte málo sebadôvery a často sa obávate ukázať sa taký, aký skutočne ste. Nepreháňajte so 

sebakritikou. 

 

3. Zdvíhate pri smiechu hlavu? 

Ste ľahkomyseľný a veľkorysý. Príliš často jednáte spontánne, používajte častejšie rozum. 

 

4. Držíte si pri smiechu hlavu? 

Snažíte sa cieľavedome uskutočňovať svoje sny. Viacej realizmu by vám len prospelo. 

 

5. Krčíte pri smiechu nos? 

Vaše city sa menia rýchlo a často. Ľahko podliehate náladám a to nie je príjemné ani pre vás, 

ani pre vaše okolie. 

. 

6. Smejete sa s otvorenými ústami a hlavou naklonenou na stranu? 

Ste temperamentný. Niekedy až príliš. Trochu umiernenosti by vám neuškodilo. 

 

7. Nakláňate hlavu a len sa mierne usmievate? 

Ste dobrosrdečný, svedomitý a prispôsobivý. Zdá sa, že nikdy nikoho nezarmútite. 

 

8. Zavierate pri smiechu oči? 

Cítite sa veľmi mlado a podľa toho i jednáte bez dlhého uvažovania, niekedy i vyslovene  

nerozvážne. 

 

9. Držíte sa pri smiechu za krk? 

Patríte k individualistom. Riadite sa len vlastným úsudkom a o názory ostatných sa nestaráte. 

 

10. Usmievate sa s privretými viečkami ? 

Ste výrazná osobnosť. Oplývate sebaistotou, vyrovnanosťou a činorodosťou. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Učiteľka v škole hovorí deťom: -"Kto mi zaspieva pesničku, v ktorej bude číslo, bude podľa 

toho čísla istý počet dní doma." -Hlási sa Miško a spieva: -"Trííí dníí ma naháňalí, ééštéé ma 

nedostáááálí..." -"Dobre, Miško, budeš tri dni doma.", odpovedá učiteľka. -Hlási sa Mirka a 

spieva: -"Séédemdéésiat súúúkien mááála á predsa sa nevydaláá..." -"Dobre, Mirka, budeš 

sedemdesiat dní doma.", odpovedá učiteľka. -Hlási sa Dežko a spieva:“Nečakáááááááááj ma 

už níííííííííííííííkdy..."  

 

 

Janko sa pýta otecka: „Oci ,vieš písať potme?“ 

„ Môžem skúsiť, prečo?“ 

„Podpíš mi žiacku knižku.“ 

 

Príde Maťko domov zo školy a ocko sa ho pýta: „Čo ste robili dnes v škole?“ 

„Učili sme sa rátať do 10.“ 

„Tak mi narátaj!“ 

„1,2,3,4,6,7,8,9,10.“ 

„ A kde si nechal päťku?“ 

„V žiackej knižke.“ 

 

 

Matka synovi : „Aké bolo vysvedčenie, Peťko?“ 

„To je predsa vedľajšie, hlavne, že sme zdraví.“ 

 

Pani učiteľka sa pýta žiakov: „Nože, deti, teraz mi povedzte nejaké zviera 

na písmeno p.“ 

Hlási sa Dežo: „ Napríklad prasa.“ 

Hlási sa Anička: „ Papagáj“ 

Pani učiteľka: ,, Dobre, teraz na písmeno d.“ 

Hlási sa Mária:,, Drozd.“ 

Hlási sa Dežo: ,, Dve prasce.“ 

Pani učiteľka: ,, A teraz na písmeno ž.“ 

Hlási sa Anička: ,,Žirafa.“ 

Hlási sa Dežo: ,,Žeby tri prasce?“ 
 

 

 

 

                                                                        S úsmevom vaša pani  učiteľka  Darinka 
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